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Az ismertetörés7,t 1936-ban zárta le a szerkesztőség, tehát az adatok
az akkori tényeket fedik.



A bányászat története Magyarországon,

Könyvünk ismertető részének bevezetéseképpen a m a g y a r
b á n y á s '/. 'A t ín u l f :j ár ó I szerelnénk nénány szól szólni. Magyar-
ország területén a bányászat hiteles adatok szerint m á r az ős-
k o r b a n is virágzott. Azon n földterületen, amelyen N agy m agyar-
ország' fekszik, megtaláljuk az őskori bányászat nyomait, azoknak
a bányáknak a nyomait, amelyeket már a rómaiak hódítása előtti
korban is műveltek az olt lakö népek. A rómaiaknak Dáciában való
megtelepedése alatt pedig a bányaipar óriási lendületet nyert. Alig,
hogy elfoglalták a magyarok ezt a földet, máris bányaműveléssel
kezdtek foglalkozni, mint a morvák szövetségesei Zdicr és Csaszlau
vidékén bánya s üköd t a ki s tíz év alatt szakértő bányászokká fejlődve,
utána idehaza folytatták mesterségüket. Erre mnlat az is, hogy a
fejedelmek korában Máramaros vármegye déli részében különböző
érceket bányásztak s, hogy Szent Islván király az egyik cseh fejede-
lemtől hadifoglyokat vásárolt bányaművelési munkák teljesítésére.

Később pedig II. Gcyza király, hogy a bányászatunkat fej-
lessze, szászokat és flamandokat tol épített 'meg egyes bányavidé-
keinken, akik tevékenységűkkel és vállalkozó-képességeikkel virágzó
bányavárosoknak vetették meg az alapját s ezeket a városokat ké-
sőbb királyaink különféle kiváltságokkal ruházták fel. Magyarország
földalat t i kincseinek feltárása, már a .régi időben is egyik legfőbb1

gondja voH királyainknak! s vol t ; i r lő, amikor a magyar bányászat-
nak olyan jó híre volt külföldön, hogy külföldi Fejedelmek tőlünk
kértek szakértő bányászokat. VI. Henrik 'angol király is magyar
bányászokkal dolgoztatott, III. Iván moszkvai fejedelem pedig azt
kérte Mátyás királytól, hogy küldjön neki olyan mesterembereket,
akik a bányászathoz, de különösen az arany- és ezüstércek feldolgo-
zásához, a nemesfémeknek a földnemektől való elkülönítéséhez érte-
nek. Emel lelt bányászati szakoktatásunk is olyan jóhírű volt. hogy
a föld legtávolabbi országaiból is jöttek Selmecbányára a bányászati
tudományok elsajátítására.

rA b á n y á s z a t a z e m b e r i s é g ő s f o g l a l k o z á s a i n a k a
n a g y , m e s t e r e . Az emberi nem civilizációjának alfája, egykorú



az ember létezésének azzal a korszakával, amikor kézi szerszámainak,
evőeszközeinek, a vadállatok elleni védő és támadó .fegyverednek
készítéséhez különböző köveket kezdett használni. Eleinte ezeket a
kőfajokal az ember a föld külszínén kereste meg, később azonban
behatolt a földkéreg alá is. A kőkori eszközök már bányászati ter-
mékek, mert a kőszerszámok anyagát kisebb-nagyobb földszín alatti
mélységből, a bányából hozta elő. S miután az összes ásvány termel és
a bányászat keretébe tartozik, a bányaművelés már az őskorban
kezdődött. Hogy ez a foglalkozás honfoglaló őseink előtt sem volt
ismeretlen, bizonyítják azok a régi .bányászati emlékek, amelyek
Ázsiában szétszórtan találhatók azon a vidéken, ahonnan a magyaL

rok Európába költöztek.
'A bányászat tehát, amely az őskorban is már ilyen nagy sze-

repe! játszott, Egyiptomon kezdve az ázsiai tartományokon át Európa
egész területén meghonosodott s az e m b e r i m ű v e l ő d é s út-
t ö r ő i p a r a l e t t .

Egyiptomban már az első három dinasztia korában tudtak
ércet olvasztani és fém'eket kovácsolni. Kétségtelen, hogy a sinai
félsziget bányáiban a fejtéshez a rabszolgák többnyire kőkalapá-
csot és kőcsákányt használtak. Ezek a bányák olyan jövedelmezŐek
voltak, hogy a XII. 'dinasztia fejedelmei ezeket a bányákat a szom-
szédok berontásai ellen katonai őrséggel védelmezték.

Az egyiptomiak a vasat és az acélt már régi idő óta ismerték.
A1 múzeumokban elég nagyszámú egyiptomi származású tárgy van
felhalmozva, amely vasból készült. Angol tudósok szerint az egyip-
tomiak nemcsak a vasat és acélt ismerték, hanem az ónt és a hor-
ganyt is. Megnyitott sírokban arany, ezüst, ón és vasdíszítéseket
találtak, többek között gyűrűt, karperecet, szerszámot, fegyverze-
tet vasból. Az El-Assasif felírásában megörökítették azt a szertar-
tást, amikor a pap a halott szemeit és száját -jelképesen felnyitja;
elsőízben egy baa-ból készült lemezzel, másodszor aranyújjal. III.
Tuthmosis uralkodása alatt Szíriában négy baa-ból készült edényt
ezüsttel tömtek meg. Egy Amenemheb felírás szövege tizenhárom
baa-ból készült kádról tesz említést, amelyeket Tuthmosis egyik
katonája zsákmányolt Alep vidékén. Az egyiptomiáknak azt a szo-
kását, hogy a képírást fémekre vésték, sok emléktárgyon örökítették
tn<eg. Némely szöveget aranylemezre írtak. II. Ramses szerződését
a kétákkal ezüstlapra vésték. Kanope kétnyelvű okmánya azt tanú-
sítja, hogy a l a g i d á k k o r á b a n a f o n t o s a b b okin á n y o kát
kemiény kiöl apókra , v a g y b r o n z l e m e z ékre v é s t é k . A'
fémfelírású tárgyak legkiválóbbjai szintén III. Tuthmosis korából
való, arany és ezüst áldozócsészék, amelyeknek felületét halakkal
és lombokkal díszítették. A kőműlves, a kőfaragó és ácsszerszám



eredeti mintái is megvannak, amelyek .Egyiptomban Kr. születése
előtt a XVI. században voltak használatban. Vannak vasbavésett
felírások is, amelyeket csak acélszerszámokkal készíthetlek. A leg-
régibb korban az égboltozatot baa-ból valónak mondják s már a
negyedik dinasztia korában a halottnak azt kívánták, hogy hajózzon
át békében a baa-ba, a 'mennybe. Az acélt mennybeli baa-nak hív-
ták, kékes csillogása folytán.

A fémek összetételeit az egyiptomiak gyógyszerül is használ-
ták. A berlini gyógyszerészeti papirus rézoldatos gyógyszert ír elő,
rendeltek azonkívül az orvosok bort, -bnonzrozsdát, tengeri sót s
még az adagot is meghatározták.

A vas használata a kutatások alapján az egyiptomiaknál 4000
évre tehető Ér. születése előtt, csakhogy ritkábban használták, mint
a rezet, egyrészt, mert csak a vallási szertartásoknál használták a
vasat, másrészt, mert Egyiptomban ritkább volt, mint a réz ős mert
a rézérceket könnyebben tudták olvasztani, mint a vasércet.

Az egyiptomi Khedive megbízásából John Kcast lord beutazta
a Sinai-félszigetct és a Wady-Nffighara bányáról a kő vetkező te t
, 4 t f i ' < • • •írja:

Alig, hogy behatoltunk a táróba, 'máris négykézláb kellett
csúsznunk, oly alacsony volt a táró főtélye, .gyertyáink fénye csak
gyenge világosságot terjesztett. Vizsgálgalva a i l á r ó fötélyét, észrei-
vettem, hogy az szabálytalan apró lyukakkal van födve, amelyek1

csak a bányászvéső nyomai lehetnek, sa kőzet repedései ki voltak
tágítva, tördelés utján!, s így.haladlak a régiek a táróval előre. Köz-
ben elhagytunk néhány hátramaradt támasztékot, melyeket a bá-
nyászok hátrahagytak azért, hogy a 'táró fötélyének beomtását meg-
előzzék. Ez az elővigyázat arra mutat, hogy a r é g i ' b á n y á s z o k
t e l é g l e l e m é f n v e s é k v ' o l t a k s n a g y t ü r e l e m m e l v é g e z -
ték m u n k á j u k a t . Ebből az alacsony, de elég széles táróból egy
szűk folyosóba jutottunk, amelyen át 'Csak egy ember csúszhatott
előre. Itt bárány- és fcecskecsoritokra 'bukkantunk, amelyekről a
húst a'hiénák rágták le. Előbbre haladtunk addig, amíg ennek a szűk
folyosónak a végére értünk. Amikor lábam alatt egy mélyedést érez-
tem meg, s amelybe leereszkedtem. Sikerült is átcsúsznom ezen a
szűk nyilason, amidőn egyszerre tágas űrbe zuhantam. Az elejtett
gyertyát felemelve, körültekintettem, de a ilégáramlatnak nyomát
sem éreztem. 'A földgömb legrégibb bányájában voltunk, ahol ezelőtt
négyezer évvel dolgoztak.

Munkásaim felásva a talpon levő törmeléket, számtalan kovakő
ékre és kőüteszre akadtak, tört fanyelekrc, akácfadorongokra, mely.
utóbbiak részint az égetés, részint a szenesedés nyomait viselték
magukon.
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A törmelékben tömérdek kagylóhéjra is akadtunk, melyek a
Nílusban mosl is élő spatha chaziána maradványai. A munkások ele-
delül használhatták ezt az édesvízi puhányt és azért maradt oly
nagy tömeg kagylóhéj <a bányatalp törmelékében. Ügy a kagyló-
héjak, mint a'/, elásott fa, igen jó állapotban kerültek napfényre. Kü-
lönösen a fa megtartotta az elásás miatt épségét, levegő nem férve
hozzá, sem nedvesség nem érintve a fát, az a kéreg lehántása után
egészen üde állapotú -volt.

Ebből az üregből tovább nem hatolhattunk előre, itt volt íj
táró vájásvége, amelyet ezelőtt négyezer 'évvel az akkori bányá-
szok vájtak.

Megvizsgálva ennek az üregnek a martjait és főtélyél, könnyen
észre lehetett venni egyes kőzetrepedésekben a türkiszkő csiilámlá-
sát. Az üreg martjai és főtélye tele volt azoknak a kovakő ékeknek
a nyomaival, amelyeket a táróban is észleltünk. Összehasonlítva
ezekéi az cklyukakat a törmelékekben talált éklyukak hegyével, azo-
kat azonosaknak találtuk. Tényleg rá is illesztettük több ilyen kovakő
hegyét a kőzetre, rávertünk néhányszor a kalapáccsal és ugyanolyan
nyomokat kaptunk, mint amilyenek a régi bányászoktél maradtak
hátra.

A tárónak a talpán megtaláltuk azokat a kősúlykokíil is, ame-
lyekkel munkaközben a vájárok a kovakő ékekre suhintottak, hogy
ímitán a kőzetet lehasogassák. A bánya kőzete kél eléggé durva
szemcséjű homokkőrétegből áll. közbe-közbe tisztátalan sárgásszí-
nű és vasas foltokkal borítva, amely foltok a türkiz előfordulását
jelölik.

W a d y - N a s b r é z b á n y á i b a n lord Keash ugyanilyen ko-
vakő ékektől származó ínyomokra talált, mint itten. Csodálatos,
hogy az egyiptomifik, akik a réz megmunkálásában olyan szakava-
tottak voltak, a fejtésnél nem használtak rézből készült szerszámo-
kat, hanem kovakőből valókat.

rA gránitból vagy dolomitkőből készüli kalapácsok öl van
alakra voltak kifaragva, mint amilyenre az egyes munkafaj kívánta.
A talált kalapácsok egyikén tisztán leheteti látni a hüvelyk és mu-
tatóujj nyomai, amelyet a kéz és a szerszám közé szorult porond a1

munka ideje alatt, Jbosszú használat közben kivájt. Egy másik kala-
pács végén pedig egy, bevágás képződött, mely csavart kötéltől ered-
hetett.

A fanyelek, amelyeket va bányában talállak, és amelyek a'szer-
számok elhányt töredékei 'voltak, hengeralakúak, durván megbár-
dolva, de úgy, hogy a hegyük kúpban végződik. A szár vastagabb
végén egy bemetszést látni, amely az ütögetéstől származik, olyan
pörölytől, mint amilyeneket manapság a kőfaragók használnak.



A British Múzeumban látni három ilyen pörolyt, amelyeket egy
egyiptomi műemlék romjai között találtak s tökéletesen hasonlítanak
azokhoz a szerszámokhoz, amelyeket ezekben a bányákban találtak.

Ezek a pörölyök arra szolgáltak, hogy a kovakő ékekre velük
suhintsanak és aztán a türkizkövet lefejthessék. Ezzel szemben a kő-
kalapácsok a kőzet levágására és széttörésére szolgáltok.

'A bányászok figyelemmel köveitek a közetrepedéseket, azokat
megtágították, bemélyítették s így körűifaragva a türkizkövet, azt
letörték. Ügv a durva, mint a finom h u l l a d é k o t á!rostálták, átválo-
gatták és a kékes anyag minden részecskéjét homokkal megdörzsölve,
az ékköveket kiszedték,

'A' kovakőékek meglehetősen vastagok voltak, hossztengelyükre
a fanöröllyel ütögetve, a türkizt a szilárd 'kőzettől elválasztották.
Ezekkel az ékekkel nemcsak a homokkőbe, mészkőbe, de még a grá-
nitba is lehet lyukat vájni.

A kfikalapácsok mélyre vol lak erősíthetők és közülük egyiken
nagyon jól lehet megkülönböztetni azt a bevágási, amelyet a kötél-
csavarás okozott. Azt is megfigyelték, hogy a ruganyos nyél előnyö-
sebb volt az ellenállónál.

Wady-Genneb és Wady-Magharah közöl t egy köralakíi ma-
gas halom emelkedik, amelynek partjai azonban olyan meredekek,
hogy azokra jelenleg egy köríves 'gyalogú 1011 lehet fe l járni . Ennek a
halomnak a tetején találták azokat'a házromokat, ahol v a l a h a az
ő s k o r i b á n y á s z o k l a k t a k . A halom mintegy kétszázötven mé-
ternyire fekszik n völgy fenekétől. A hegycsúcstól tizenöt méterre
egy fensík látható, amely részben'természetes, részben emberi munka
által lett kiegyengetve. Az • egész 'fensík mellvéddel van körülszegé-
lyezve, amelyet bárdolatlan kövekből raktak össze hal, néhol kilenc
méter magasan. A mellvéd mögött feküsznck a l a k ó h á z a k romjai.

Az egész telek nem volt olyan igénytelen: (öbb mint kétszáz
lakóház volt benne. A házak a l a k j a rendesen hosszúkás, némely ház
azonban köralakn is. Eredéi: magasságukat bajos megállapítani,
de valószínű, hogy nem voltak 'magasabbak azoknál a sárból készült
viskóknál, amelyeket most másfél méter magassággal az egyiptomi
fellák építenek és valószínű, hogy tetejük gallyazattaí és gyékénnyel
volt födve s ezt fagerendákra 'erősítették.

A munkásházak egyike a másikhoz <volt építve szűk bejáró ka-
puval; rendes testállásíi ember al ig ' fért át rajta, csak egy ház rom-
jai mutatnak arra, hogy ott 'különb lakó lakhatol l . A fensík szélétől
beljebb fekszenek ezek a romok1 s látszik rajtuk, hogy ez a ház válo-
gatott gonddal volt megépítve, kétszobás ház volt, a szobák a töb-
biektől elütően nagyobb méretűek, az előszoba a belső szobával egy
szűk folyosóval volt egybekötve.
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'A fensíknak azon a szélén, amely szemközt néz a bányával, a
házakai egymáshoz szorosabban építették, mint azon az oldalon,
amely Wady-Genneh felé' fekszik. A házak alkotása azonban mindkét
részen azonos. A város helyét védelmi szempontból is kitűnően vá-
lasztották meg. Ha a bányát esetleg támadás érte volna, a bányászok
Visszavonulhattak a fensíkra, ahonnan néhány 'szál ember könnyen
szemközt állhatott akár egy egész csapat támadónak a meredek part
lejtőjén. Felmerül az a kérdés, >honnan vehették ezeknek a munkás-
házaknak a lakói az ivóvizet, hiszen ott helyben sem forrásvíz, sem.
kutvíz nem található. Wady-Genneh pedig, ahol kutvíz van, két és
fél kilóméter távolságra fekszik. Talán egész eddig jártak a bányász-
családok tagjai víz után? Vagypedig a telep közelében voltak vízgyüj-
tőmedenóéljk? ' '

Igen valószínű, hogy abban az időben itt természetes vízforrás
volt. Ennek a völgynek a'hálulsó vége'Ugyanis egy gránitszikla me-
redek végénél végződik. A' gránilkőzet ' fölött vastag kavicsréteg húzó-
dik, amely finom homokból és sárgás kvarcszemckből áll. A kavics
között fehér és piros színű'szemcsék is fordulnak elő. Ez a homok-
réteg a Trias-korbcli homokkő málási maradványa. Az esővíz, amely,
a hegymagaslatról Icszüremlett, utat tört magának ezen a kavics-
rétegen, az aluviumban árkot mosva, a völgy innenső végére törte-
tett, ahol sokkal durvábbszemű és bömpölyöldöl duzzadó rétegre/
bukkant, ezen áthatolva megtisztult a szerves anyagrészecskéktől és
m i n t i h a t ó v í z é r k e z e t t a b á n y a t e l e p h e z .

Ebben az édesvízű patakban élhettek azok a puhányok is, ame-
lyeknek kagyló i t a bányában és n környékén oly nngy számban lehe-
tett találni és amelyeket a bányászok fogyasztót Lak. Hogy ezeket a
puhányokat a bányászok csak ebben az édesvízű patakban szedhet-
ték, arra vall az a körülmény is, hogy ilyen puhányok csak a Nílus-
ban találhatók még, ez pedig ettől a bányateleptől ötszáz kilométer-
nyire folyik. Olyan messziről az akkori szállítási nehézségeket te-
kintve bizonyosan nem hozatták a csemegét, annál kevésbbé, mert
az ott uralkodó hőségbeniazok már amúgy is élvezhetetlen állapotban
érkeztek volna a helyszínre.

! Abban a korban tehát, amikor itt még a b á n y á s z a i v i r á g -
z o t t , ez a bányatelep'vízbő volt. Lehettek vízgyűjtőmedencéi is,
ezeknek nyomát azonban a hosszú időköz geológiai folyamata el-
földelte s így most már nem találhatók.

Keas lord a lakóházak romjai között több b á n y á s z szer-
s z á m rá is akadt. A helység térségén sok cser ép törmelék e t talált,
amelyek külső csinyje, az akkori fazekasok nagy ügyességéről tanús-
kodik. Egy, nagyobb cserép korsóalakot mutat. Találtak itt még k'ékes
színű üvegcserepet is és üveggyöngyöket.
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Az egyiptomiak nemcsak odahaza, hanem Arábia és Etiópia
határain is űztek bányászatot. Nagyobbrészt aranyra. Az ásványok
szilárd kőzetben fordultak elő, úgyhogy tűzzel kellett előbb a közélet
törékennyé tenni. Utána a bányászok a kőzetei vasüteszekkel leverték
és vasékekkel felaprózták. A szemelt 'ércet azután kiszállították a bá-
nyából és kint mozsarakban felzúzták. >A talált képes felírásokból azt
lehel látni, hogy, a munkások a mécset homlokukhoz erősítve viselték.



Őskori bányászat a többi birodalmakban.

Ugyanebben az időben Arméniában aranyered bányásztak.
A massagetáknál réz- és aranybányászat -volt fix cinben. A lydiaiak
bővelkedtek aranyban. Sok aranyul, termellek még Arábiában. Per-
zsiában a nyert aranyat és ezüstöt rudakba öntőitek és azokból szük-
ségszerűleg pénzt is vertek. A legrégibb érmük aranyból volt, dnrei-
kosnak nevezlek el Dárjus király neve vitán, aki elsőnek veretett
arany pénzérmekéi, melyeknek előlapján az ő kéne, hátlapján egy
ijjász volt látható, Asszíriában Khoatras és Zagrios néven ismeri
hegyláncok vannak, amelyek vizei a Tigrisbe szakadnak és azok-
nak fövényében sok réz és ezüst található. Dr. B c r t h ö l l e t t tanár
Baselben a *N'Oiie Zflricher Zei jungí-bán érdekes tanulmányt közölt
í\ Silvak-alagntról, amely a Jeruzsálemtől keletre fekvő Mária-for-
rásnak vizét a városba vezette. Az alagúlban egy fel.iralof találtak,
amely az alagút vájásmódjáról igen érdekes felvi lágosítást ad. A fel-
írás többek között arról tanúskodik, hogy az a l a g ú l va ja sá t kétoldal-
ról nyitották meg, erre mutat, hogy a szemköz!' levő oldalakon a vé-
sők vágásnyomai ellentétesek. Meglátszik azonban az is, hogy az
irányt több esetben eltévesztették s a megkezdett tárókkal több
ízben felhagytak. Valószínű, hogy az irány megtartásának legutolsó
segédeszköze a hallgatózás volt, amit a. feliratnak az a megjegyzése
is bizonyít, amely azt írja, hogy a vájárok a munka végével egymást
hallani kezdték. Az alagút készítésének idejét Bériből lelt 2500 evvel
ezelőttre teszi és a Biblia megfelelő passzusa így hangzik: elíesekia
megerősítette a várost azáltal, hogy vizet vezeteti oda és érccel át-
f ú r t a a sziklát, a vizeket pedig tartóban f e l fogta» . A konstantinápolyi
múzeumban őrzött felírás azt jelzi, hogy «a fúrás be van fejezve-),
Mikor az egyik munkás a másik munkásnak a csákányát még a tú l só
oldalon nem érte el s közöttük három rőfnyi köz maradi, a vájárok
egymás hangját az elválasztó sziklaközön át is hallhatták, míg az át-
törés utolsó napján, az egymással szemközt vájó bányászok csáká-
nyai érintkeztek. A kőzetnek a munkások fölötti magassága száz
rőf volt és a víz 1200 rőf hosszúságban folyt a tartóba. 'A felírás sze-
rint az ál ág átfúrás érdemét Hesekias azon elődjének tulajdonítják,
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aki 727-ben Kr. sz. előtt uralkodott Jeruzsálemben. Az alagút talpát
gondosan kiegyeiigették. Méretei a kőzet keménysége szerint változ-
tak. Azok az eszközök, amelyekkel az ősi alagútépítők az iránybetar-
tás hibáit megállapították, valamint a vajas szerszámai ezideig még
nincsenek meghatározva. Egy; másik őskori mérnöki munkálatról, a
Ngublunnel csatornáról, amelyet Asuruasirpal Kr. sz. előtt 875-ben
íuraíott avégből, hogy. a Nagy Zab vizét a Tigris folyam mentén
Kaiaéhnál berendezett új fővárosa kertjeibe vezethesse, Belek Val-
demar ír. De a felső Tigrisnél 800 évvel Kr. sz. e lőtt készült Hassaii-
kov melletti alagút is nevezetes ősi mérnöki munka. A már leírt sil-
vaki alagút vízvezetékéről még megemlítendő, hogy, a vizet a zsidók
a Sión hegy, várába is fel tudták nyomni és hogy a vízvezetékek bir-
toklása háború idején milyen nagy szerepet játszott, kitűnik abból,
hogy, Dávid király Jeruzsálem legrégibb lakóinak, a jebuzeusoknak
várát ostromolva azzal lelkesítette vitézeit, hogy, aki a vízvezetékeké
elfoglalja, íőemberré leszi. Amint ez sikerült, a jebuzeusok megau-
Iák magukat, mert nem voltak képesek a vízhiány, miatt magukat
tovább tartani, s Üávid .'király csakugyan Joabot, Jeru jás [iát, ki a
vízvezetéket hatalmába kerítette, hadvezérré emelte és mindenképpen
kitüntette ezért a sikerért. Az ostrom tanulságai indították Sala-
mon királyt is arra, hogy, a külső védmiíveket vízvezetékkel látta el
éy gondoskodott a csatornák elzáruatőságáról is. Hiskia is ezeket
a tanulságokat értékesítette, amikor a város védőfalait a Gog patak-
jának a városbavezethetőségével kombináltan épíltelle meg.

Őskori bányatelepek.

Krasnojarsk mellett Palias utazó régi őskori bányákat talált,
amelyeket az ottlakók müveitek. Palias még azt is megemlíti, hogy,
talált itt állati mintákat rézből öntve, kivált dámszarvas, iramszarv.ts
és más, nálunk ismeretlen állatok alakjait. Az anyag részint finomí-
tott réz, részint haraugöntvéuy. Az ál táji hegységben előforduló ös-
bínyákról írt Kurovszky Zsigmond bányamérnök, aki ezt a vidéket
bejárta. Ustkamonogork erőd az (altáji hegyekben, gránitkőzeleu
épült. A gránit palarétegen nyugszik s itt niég az őskorban kutattak
ércek után a tsudok. ők kutatták fel a későbbi «Nikoláp-bányát is,
nem messze a Talovka és Uba patakjától. Körülbelül huszonkét mé-
terre mélyítették itt le a bányákat, amelyek fölött most két horpa
látszik. Az egyik horpa feltétlenül a tsudoktól származik, bizonyítják
ezt a réz és keméiiykőböl'készült szerszámok, amelyeket itt találtak.
A kalapácsok közepükön bevágással vannak ellátva, a gyökérből
készült nyelek szíjakkal való megerősítésére. .A második hőrpadás
valószínűleg eső által keletkezett. Ezek a történelemben alig ismert
és teljesen kihalt nemzettől való munkálatok, majdnem teljesen el-
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pusztulva állanak. De több helyien, ahol rézércet fejtettek, amely,
kemény kőzetben fordul elő és amely az elmállás folyamatának job-
ban ellenállott, munkájuk nyoma máig is látható.

Bányaművelést űztek a tsudok Zyrianovsk bányatelep helyén
is, amely bánya a Bersosovka és a Buchtorma folyók közelében, nem
messze az Irtis folyótól fekszik. Az itt 'előforduló, már egészen lágy^.
agyagos kőzetben a tsudok dolgoztak és több ponton a mélységbe,
hatoltak;.

Rómában a vasat már hatszáz évvel Kr. sz. előtt használták.
Livius azt irja, hogy Tarquinius Priscust gyilkosai 578-ban Kr. sz.
előtt vasbaltával sújtották le. De a szomszéd kelta és germán nép is
ismerte a vas használatát. Brennus katonái Rómát 390-ben Kr. sz.
előtt elpusztították. Katonái már vaspáacéllal, vassísakkal és vas-
lándzsákkal voltak felfegyverkezve. Caesar a galloknál oly művelődési
viszonyokról beszél, melyek a vas használatára vallanak. A szekerek
és (lovak gazdagon vannak felszerszámozva, vannak már nagy váro-
saik is. Mielőtt a rómaiak a mai Magyarország földjére behatoltak
volna, a bányászatot birodalmuk számos helyén űzték. Pompéjus
keleti hadjárata után Egyiptomban az izraeliták és perzsák által
művelt bányákat továbbra is üzemben tartották. Görögország és
Macedónia bányái már Kr. előtt 400-ban Róma 'tulajdonába mentek
át. Néró idejében a rómaiak Illyriában — a mai Bosznia is „odatar-
tozott — Itália felső részében, Pergamum és Brixia vidékén bányász-
kodtak. Északon Stájerország és Karinthia <m ár h á r o m s z á z év-
vel Kr. e l ő t t h í r e s v a s t e r m e l ő o r s z á g vo l t A Rajna mel-
lékén a rómaiak arany és ezüstbányászatot űztek. Belgium földjén
római vaskohók nyomait találták. Bío-Tinto gazdag rézbányáit Kar-
thágó eleste után a rómaiak tovább művelték. ,



Bányászat a történetírás előtti időben.

Előre kell bocsátani, hogy, a bányászat egykorú az emberi
nemnek azzal a borszakával, amikor kézi szerszámai készítéséhez
szilárd kőzetet és később fémeket 'kezdett alkalmazni. Eleinte csak
a föld felületén kereste azokat fel, később behatolt a földkéreg belse-
jébe is. Miután ekkor a iföldgömb felülete már kihűlt, szilárd volt.
ennek az állapotnak a'kezdetét a földtan segítségével lehet csak meg-
állapítani. A földgömb valaha heveny, állapotban volt - - aminthogy
annak belseje most is cseppfolyós, de hosszú idő multán ez las-
sanként hűlni kezdett és (így, képződött a föld száraz kérge, amely,
azonban nem tisztán csak a kihűlés következménye, hanem oly alkat-
részekből is áll, amelyjek a vízben feloldott szilárd testrészek leülepe-
déséből származnak. Ily módon az őssalakra lerakódtak az első-,
a másod- és a harmadkorú képződmények. S ezeken a rétegeken ki-
fejlődött már a szerves élet. Hogy a növényvilág megelőzte az állat-
világot, az igen természetes, nemcsak azért, mert a növények a szer-
vellen elemeket szervesekké alakítják át, hanem, hogy azok a később
kifejlődött állalpknak eledelül is (.szolgáljanak. Az első növényzet
a virágtalanok osztályába tartozott !s ebből képződött a graíitv .az
antracit. Az állatvilág fejlődésénél is hasonló folyamatra találunk.
A legrégibb rétegekben aziázalagok, a polipok és a isugárállatok kövü-
leteire akadunk, míg a harmadkori képződményekben már 'oly állat
őseire is akadunk, amelyeknek a leszármazottjai még a mai korszak-
ban is léteznek. A harmadkori geológiai korszak végén, amely még
magasabb hőmérséklettel bírt, mint a mostani, bekövetkezett a jég
korszaka. Az ember első megjelenése a földön arra az időre esik,
mikor a szelídebb éghajlat magasabb hőmérséklete mellett, a jégára-
datok ismét visszavonultak a bércek közé. A jégárak megszűntével
kezdődött az a korszak,.-faunkor ,az emberre nézve a hőmérséklet
elviselhetővé vált. A magasabb hőmérséklet éppen úgy, mint a re4
következett jéghideg légkör, az emberi szervezetnek nem felelt meg,
Mérsékelt légáramra volt szüksége, hogy; létezhessen, mely állapot
a jégkorszak elmultával következelt be. S mihelyt az ember létezni
kezdett, megélhetéséhez szerszámokra, eszközökre volí szüksége. Ha
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kezdetben le is rágta az aljatok csontjairól a húst, később sütni
kezdte azt, tűzre volt szüksége, hogy; tüzel gerjesszen, a fát fel kellett
apróznia, ezért köböl szerszámot készített magának. Ez volt az em-
beri művelődés kezdő foka.

Kőkorszakbeli kőbányák.

A kőkorszakbeli ember foglalkozása a vadászat és a halászat
leheteti, mint E,sz,a'kamerika őslakóinál most is az. De értelmére
nézve ügyesnek kellett lennie, hogy. olyan óriási állatok között, amik
akkor léteztek, boldogulni tudjon.

Az ember eleinte barlangokban rejtőzött, úgy, aminl azt az
áJlatoklól elleste. A geológusok azért ezt az ősrégi időt két alrélegre
osztják. Az egyik a barlangi medve és a maminut korszaka, a másik
az iramszarvas kora. Az eniber mindkét korban már létezett, csak-
hogy az első időben még nem tudott tüzet csinálni és a húst a cson-
tokról úgy, rágta le, mint azt számos lelet bizonyítja. Az iram szarvas
korában már pörkölt állapotban ette le a húst, mint azt az aurigiiaei
lelet tanúsítja, ahol a diluviális állatok megpörkölt csontjaival talál-
kozunk. Sőt azt is meg lehet ebből a leletből állapítani, hogy a velő
kedvéért a csontokat már kőkósekkel hasogatták fel. A barlangi eni-
ber a két korszakban a kőeszközökön kívül mái' szarvasagaucs és
egyéb csontokat is alakítóit szerszámmá, sőt több németországi bar-
langban medvecsontokra akadtak, amelyben ji szemfog meg volt
hagyva és így baltának használhatták. De átlyukasztott csontokat is
találtak, amelyekbe valószínűen az állatok beleiből fonalakat fűz-
tek s így az állatok szárított bőreit ruhának összetűzték a zord idő
elten védekezve. A csontokból fegyvert, lándzsát készítettek védő-
szernek a vadállatok ellen. A'tüzet vagy"kél száraz fadarab összedör-
zsölése által gerjesztették, vagy. p«dig kemény, köbe lyukat vájtak és
abba beleillesztettek száraz fát, amely gyors forgatás által oly hő-
mérsékletet nyert, hogy. végre kigyulladt. Ilyen megpörkölt, lapos,
lyukas kő több fordul elő a leletekben. Míg némely barlangot csupán
lakóhelyül használtak, más barlangokban temetkeztek. Jgy a Froii-
tal-barlangban a Lesse völgyében tizenhat kőkorszakbeli hulla ma-
radványaira akadtak. Meglepő tény, hogy a barlangi ember, aki a
kőszerszámot sem tudta még simára csiszolni, már rajzolni is tudott,
Az ismert állatokat szarvasagancsokban kidomborította, oly sike-
rültén., hogy azt a jelenkori eszkimók és az aleuti szigetek lakói sem
képesek jobban elkészíteni.

A barlangi ember után következő iramszarvaskorban az ember
már társait gondosan eltemette és a halottnak szerszámait, kedvenc
eledeleit mellé rakta a sírba. Tehát hisz a túlvilági életben. A szarvak-
agancsból az emberek különféle szerszámokat és eszközöket készí-
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tettek háziszükséglcteik fedezésére. De olyan szerszámokat is talá-
lunk e korban, amelyek

bányamunkára alkalmasak

és hasonlítanak a mi bányászcsákányainkhoz. Ilyen szarvasagancs
csákányokkal fejlettek le a kovakövet, hogy abból mindenféle esz-
közt készítsenek, s talállak: ilyeneket a ürandon mellel ti kovabányák-
ban és a cornwaali ónbányákban is.

A cölőpépíikezések kora.
Az Í853. évi rendkívüli száraz és nagyfokú hideg [él folyamán a

svájci tavak nem 'kaptak elég vizet; a Lávák szintje La rákövetkező
nyáron nagyon leszállt, úgyhogy, a lávákban facölöpökre akadlak;,
ineJyek között az iszapban több szarvasagancsra és az emberi kéz;
egyéb készítményeire bukkantak. A cölöpé]>ítkezések 'neve azoknak
sajátszerű szerkezetétől származik. Helvécia öslakói a távok sekéV
lyebb részein a tó fenekébe cölöpöket verlek, melyek alul meg voltak
hegyezve és Lűz állal meg voltak sziettiCvSÍtve. E cölöpöknek a,
tetejére gerendákat tettek, melyeket gyakran faszögekkel erösík'tlck
meg és ezen a padozaton állt a négyszögletes szalma-, vagy nádfedeiű
kunyhó, rozséból fon L , f alakkal és belül agyaggal kilapaszlva. A cölöp-
építmények Svájc tavaiban két külön korszakot képviselnek. A keleti
tavakból a kőkorszak készítményei, a nyugatiakból már a bornzkor
gyártmányai kerültek napfényre, ^zt £l tét kort M őrlőt számí-
tása szerint két-háromezer év .választja el egymástól.

Ezeknek a svájci cölöpépítkezéseknek a formáira akadtunk
nálunk is. így Tószegen, Pesünegyében találni ilyen cölöpépítkezések
nyomait, ahol az őslakók a mocsaras, süppedő talajon házaikat cö-
löphálózalra építették. Mivel Olaszország felső részén az északi ned-
ves helyeken is találtak ilyen cöíöpépítke/éseket, valószínű, hogy.
hazánkban abban az időben a felsőolaszországi néppel azonos nem-
zet lakolt. Cölöpépítkezésekre akadlak nálunk még Ajakon, Sza-
bok-smcgyében, Várdomb és Hernádbüdin Ab'a új-Tornamegy ében,
Pókhegy és Lapujtőn Nógrádmegyében, ahol kőbaltákat is ta lá l lak
nyélnyilással és edényeket, továbbá Pilinyben, szintén Nógrádine-
gyében. Cölöpcpítményck lehettek még a Fertő tavában is, amire
igen sok jel mutat. 1874-ben a Fertő tava kiszáradt s akkor több kő-
kori lelet jött a felszínre. A tárgyakat részint szabadon heverve talál-
ták, némelyek félig voltak '.elmélyesztvie a mederben., sok pedig egy
méternyire 4z iszap felülete alól került elő. A Fertőben talál t tárgyak
anyaga: szerpentin, diorit és diabas, phyllit, csillámpala, kovapala,
mészkő és kova és jászpisszeríí kovák. A szekercék, fejszék és vésők
szerpentinből és dioritból, a gy.űrűcskék csontból, borostyánkőből,
kagylóból és szénből készültek.
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•A1 kőeszközök készítéséhez ebben a korban a petrosilex, vagy
feJsitsziklát használták, a trappszikla fajok sorozatának földpátos
végéről. Színe halványkékes vagy szürkészöld, kivéve, ahol a felszí-
nén eímállolt, összetétele huszonöt rész kvarc és hetvenöt rész föld-
pát. Szálkás, kagylós, majdnem a kovával egyenlő törésü. A"trapp-
sziki a szaru/fényes végén találták a bazaltot, amelyből szántén szer-
számokai készítettek. Szívós és ',törésc szálkás, de nem szolgáltat
finom élt. E két sziklafaj közé esik a felsitszikla, és szarufénylévcl
csíkozott porphyr mindennemű változata, melyből az eszközök és
szerszámok legnagyobb része készüli. Európában, úgy látszik, a kovq
volt a leghasználtabb, amit mély gödrökben bányásztak a kréta kép-
ződményekben. Brandon mellett 254 ilyen kőbányát találtak. Átmérő-
jük 6—12 méter, egymástól 7—8 méternyi távolságban vollak, eredeti
mélységük 11—12 méter. Lent alagutakkal voltak összekötve. Az üle-
dékes krétában a kova rendesen rétegekben rakódott le, amelyek
minőségben lényegesen különböztek egymástól, de jellegüket meg-
lehetősen nagy térségben meg t ártó l Iák. Belgiumban'is talállak kova-
bányákat Spiennes vidékén.

Hazánkban a sóbányászal már a kökorsztikban ismeretes volt.
A mostani Máramaros és a szomszédos megyék földjén már abban
a korban laktak emberek. Ezt bizonyítja az 1872-ben a vissói völgy-
ben Felróva és Leordina közt talált zöldesfekele, trachilból készült
kalapács és a Bcregmegyében talált számos kőék és kökés.

Találtak még hazánkban ilyen leletekel Tiszaugon, Szelevény-
ben, Szarvason, Paulison és .Cj-Paulison Aradmegyében, M agya-
rádon Hontmegyiéb'en, Niagybunbtm, a Küküllő mentén, ahol
szintén kőkori maradványokai talállak, Zsirken a «H-cldcngrabenj-
völgy torkolatánál kőkori lelepílvényre akadtak, továbbá Szászbii-
dán, csonteszközöket, sok agya'ged'ényt és edény törmelék e L talál-
tak ill. Egy agyagedény fogantyújába szép női arc, egy. másik dara-
nőn reliefben egy arc volt a korsó hátára vésve. Az ilyen kőkori
telepi l vény ék gyakran árkokkal és falakkal voltak körülvéve, így,
Sznszkon, Beregmegycben, hatalmas köb anyás övezte az őskori Lele-
pílvényt. Markodon, Maros-Tordamegyében, porphyritból készült vé-
sői találtak, míg Nagybányán két bányászmécses látható cserép-
agyagból és négy-négy egymásba járó tégely ugyanilyen anyagból.
Ezek és egy óriási, néhány mázsát nyomó kőmozsár valószínűleg
valamilyen ősrégi olvasztóműhely maradványai.

A vörösréz kora.
A rézeszközök használata a régi műveltség gócpontjain, Ázsiá-

ban és Afrikában jóval a Kr. sz. előtti második ezerév előtt kezdő-
dött, Magp a réztermelés Zippe szerint Egyiptomban a Sinai félszige-
ten kezdődött, ahol már a hykszoszok idejében, tehát még Ábrahám
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ideje előtt is rezet termeltek és biztos, hogy, a Vádi Maghara és Síar1-
bat el Chadem melletti rézbányák Chu-fu fáraó idejében már mű-
velésben voltak.

Kleopátra Lűjén Aknbában látható egy felírás hieroglifákban,
mely; a rézbányákról így emlékszik meg: «Én (II) Rhamses megbízot-
taknál Akaba földjére küldöm, az ott levő r é z b á n y a kb a . . .»

A rézeszközök készítése hazánk földjén is nemsokára honos
lehetett, mert a nálunk talált rézszerszám néhány jellemző típusa
azonos a ciprusi és Trója alsó rétegeiben talált idomokkal. A szerszá-
mok kevés csínnal voltak készít ve (és igen gyakoriak voltak a magyar
birodalom földjén. Hazánk rézbősége jelentékenyen megkönnyítette
az átmenetet a kőkorszakból a rózkorszakba. A réz sokáig versenyzett
a kővel, anélkül, hogy azt'teljesen ki tudta volna szorítani. A kőkor-
szak után a rézfémet használták legelőször az emberek szerszámaik
elkészítésére, mert az sok helyen fordult elő, könnyen olvasztható és
termésállapotban is találják. Hazánk földjén igen sok rézkori tár-
gyat találtak és csak a Nemzeti Múzeumban több mint kilencven
rézlárgyat őriznek ebből a korból. Nem lehet azt állítani, hogy Ma-
gyarországon azért találtak olyan sok réütárgyat, mert ónnak szűké-
ben voltak a régiek Lés így bronzot nem készíthettek, mert akkor a
magyarországi réztárgyak alakja a bronzkori eszközök formáival
egyezne.



Vörösrézkori bányák hazánkban-

Az ész:akkelíet felől jövő cjösnépck Borsodmegyében a Bükk-
hegység völgyében szálltak meg, felismerték a vidék rézböscgét és a.
rézkor eleje lő l fogva művelték ott a rézbányászatot. Felső-Kele-
csényben és az ezzel határos Dövéiiy határában van egy. «TóvöIgy»
nevű gödrös hely, ahol .egy vízfogógát nyoma még jól felismerhető.
Ebben a völgyben van egy nagy, vízmosás, ebben egész rétegek lát-
hatók, melyek rézbányászat létezésére mutatnak. IlUolt közbeszórva
agyagból készült csöveket talállak. Trzis és Imola határában, Agg-
telek mellett és a «Tóbereks nevű helyen a salakrétegekből határo-
zottan fel lehet ismerni a rézolvasztás nyomait. 111 talállak egy füles
vésőt is vörösrézből. Besztercebánya körül Ribál és Moslenicén,
Szeléé és Podkonic határában olyan eszközöket talállak, melyek arról
tanúskodnak, hogy, a kelta nép rézkorában .ennek a vidéknek réz-
ierményei ismertek voltak és a Garam partjainak őserdeiben bányá-
szok laklak, akik rézbányászattal foglalkoztak.

A bronzkort Magyarországon is megelőzte a rézkor, különö-
sen a Felföldön, meri a Kárpátok alján és a Mátra körül sok tiszla
vörösréz szer szám. fordul elő, minden más fém keverése nélkül. Na-
gyobbrészt bányászcsákányokat és egyéb bányászeszközökel talál-
tak, mert ahol fcermésrezet ' vá j t a bányász, ott a/t használta szer-
számauyagnak is, mert könnyebben olvad, mint az olyan érc, amely,
különböző fémeket tartalmaz. Vörösrézkorbeli eszközöket talál lak
a Csallóközben, Nyilrán, a Málravidékcn, a Garam m én Lén, Göinör-
ben, Szabolcsban és Békésmegyéheu, Lippa és Temesvár vidékén,
és Erdélyben. Ezek az egymástól lávoleső vidékeken Laláit vörösréz
eszközök hasonlítanak egymáshoz, de lényegcsen különböznek a
bronzkori tárgyaktól. Hazánk váltakozó lakosai között gyakran akad-
lak olyanok is, akik korukban a civilizáció magas fokán állollak,
És hogy az ipar, a -fémkor legrégibb illőkben is, függetlenül a szom-
szédokétól fe j lődölt ki itt, azt bizonyíljáK azok a sajátságos U'pnsok,
amilyeneket vágj' egyáltalán nem, vagy, csak egészen ritkán találtak
másutt és azokról is valószínű, hogy hazánk földjéről szármázlak.
Szentesen, «Berek» oldalon, a Kruca .vize melleit 15—20 méter távol-
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ságban egymástól tűzhelyeket találtak, melyekben hamu, faszén,
ősi állatok csontjai, kagylók, halak csontjai, edénytörcdékek, obszi-
'dián. jáspis, opál, kalcedoii, és -kova volt. A K'ffiUolsó, kilencedik1

tűzhely után a düledező part sárga anyagából kihányt emberi cson-
tok tűntek Fel Három teljesen 'kifej lett alak. Efgy női és kőt férfi-
csontváz. Mellettük egy aranylemezke és >egy rézcsákány volt. Emel-
lett a vörösrézkorabeli szerszám mellet! volt egy feltíínően szép
lydiai szerpentinkőből készült balta. Az ékszerek között volt spon-
dylus kagylóból készült karperec és nyakék, feltűzésre alkalmas
íyiikkal a közepén és egy barna rézből készült karperec is. Az arany-
lemezke körülbelül két centiméter hosszú, lapított téglaalak'ű ru-
dacska volt, amelynek az egyik 'vége szögletes, a másik lekerekített
volt. A1 rézcsákány úgy készülhetett,-hogy a nyél számára szükséges
nyilas részére a rézvéső fokát simára kalapálták, azután kettéhásí-
totlák és az ígv keletkezett két ágat a nyilas meghagyása mellett ösz!-
szehaitotfák. Ezért csorbás, caMos mindenütt a nyélnyilás széle.
Rézgyártó míihelyek nyomai Szmfos környékén több helyen még
ma is láthatók. A hatvanas évek kezdőién a Berki-parthoz közel, Bá-
nomhálon, százakra menő vörösrézszerszámot találtak az akkori
szentesi alsó temetőben sírásás közben. Tízeket a rézművesek azon-
ban azonnal feldolgozták. Ugyanabban az időben a bődi révnél a'
Tisza partján egy gátépítko/csnél, majdnem két méter mélységben
egy óriási rézláncot találtak, amely keresztül-kasul húzódott, a gő-
tl őrben, a vége pedig egészen a Tisza medre alá nyúl!. Szentes kör-
nyéke tehát o rézkorban állandóan lakott hely volt. Szeged, Szegvár,
Békéslndad, Szentes-Nagyhegy környékén is találtak rézkorbeli le-
leteket de a legkiválóbb a Kzentesberki lelet.

Régi időkből való rézérceket lehet szórványosan találni a
Magas-Tátrában is. Ezeknek n régi nyomoknak nz alapján a Kopa-
hágó rézaknának nevezett völgyben sok ideig bányásztak rézércekre.
A Schachtcrgral völgy bejáratánál még ma is láthatók a bányaüre-
gek és a Zöld-tó vidékén fekvő Rézpadon szintén sok bányaművelési
kísérlet nyomait találták.

A rézszerszámok közöd a legsajátságosabbnk azok a hosszú
és súlyos csákányok, amilyeneket bronzból soha nem találtak. Ezek
a legnagyobb és legsúlyosabb fémszerszámok, amelyek az őstör-
ténehni időkből ráník maradtak és amilyeneket Magyarországon
kívül sehol sem találtak.

A bronzkorszak hazánk földién.

A vörösréz sokáig küzdött a köve], mert nem volt. elég ke-
rnény szilárdabb tárgyak megmunkálására. Csak az a fontos talál-
mány mely az ón ^hozzákeverésével a bronzot létesítette, s/tünlelte
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meg a réz Lehetetlenségét. Ez az új kcvcrékfém, a bronz, volt az az
anyag, amely három földrészre kiterjedő útjában hazánk földjére
is eljutott. Az ittlakó kelták, miután megismerkedtek szomszéd-
jaiknál az ón használatával, azt 'rézzel keverték és ebből készítették
a bronzeszközöket. De azért a bronzból készült balták, vésők, kala-
pácsok slb. mind megtartották kőkorszakbeli alakjukat, a nyíl és
Jándzsacsűcsok is olyanok, de 13 'kard és tőrpenge markolata már
új alakot vett fel és a hazánkban talált ilyen kardok majdnem olya-
nok, mint a svéd, '.dán, svájci, irlandi és rajnameilékiek. A bronz,-
korszak új, magasabb műveltségre képesítette hazánk őskori lako-
sait, mert a háztartás, földmívelés és a fegyverzet szükségleteinek
sokkal tökéletesebb módon felelt meg, mint bármely más anyag,
amit azelőtt használtak. Magyarországra alig jutott el korábban a
bronz ismerete, mint Kií sz. előtt a második ezerév közepe táján.
Rougemont szerint a föníciai kalmárok már az ezerkétszázadik év-
ben jelentek meg a Kárpátok aljában, Erdélyben, késárukkal. De
mikor meghonosították, annál tovább tartott nálunk uralma, mert
hazánk rézbősége folytán bőven ellátta a bronzművesek műhelyeit,
'A bronz löbbszázéves uralmát hazánkban mi sem bizonyítja jobban,
mint az őskori bronzleletck nagy tömege, mely elvétett példányokban,
elásott kincsekben, régi öntőmű hely ék én és elhagyott telepeken fenn-
maradt. Ilyen bronzöntőműhelyre akadtak Pilinyben, ahol még az
öntéshez szükséges mintákat is találtak. Hasonló bronzöntőműhelyre
bukkantak Fenteién, ahol olyan fokosokat találtak, amelyeken meg-
látszott hogy még nem is használták őket, éppen az öntőmíntáb'öl
kerültek ki. A budapesti Nemzeti Múzeumban tizenhárom ilyen öntő-
formát őriznek, melyek azt bizonyítják, hogy hazánk őslakói mag ik
készítellék a bronzot, az tehát nem cserekereskedelem útján került
ide, hanem1 a réz- és ónkeveréket itthon készítették. Az erzsébetfalvi
leletnél ,a réz valószínűleg iKapnikbányáról került ki, az ón lehet,
hogy, külföldi származású.

A bronz készítéséhez a termésállapotban előforduló vörösréz-
ből vettek kilenctizedrészt, az ónból egy tizedrészt és ezt megolvasz-
tották. Cseppfolyós állapotban a fémet a földbe húz'Ott barázdákba,
vagy, agyagba vájt lyukakba öntötték. Utóbbi esetben cipó alakot
kapott a bronzfém. A cipóalakn bronzfémet még lágy alakban köny-
nyebb feldarabolás végett felhasogatták. Keményebb tárgyak készí-
tésénél a bronzkohóban a bronz készítéséhez a rendesnél több ónt
használtak. Akadtak az őskori bronzöntőműhelyekben egész rézrö-
gökre, melyeket kétségkívül a két ércnek együttes olvasztása által
készített keverék előállításánál használlak. \Öntésművészetük közel
járt a maihoz. A fémolvasztáshoz agyagból készült, keményre égetett
edényt használtak, mely nagyobb hőfok elérése céljából tetővel volt
leborítva és a fém kiöntésére a mai korsóhoz hasonló szájjal volt
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ellátva. Sümegen van egy bronzrög, melyet valamelyik invázió alkál-
iméval éppen olvasztás közben rejthettek cl és később rejtekhelyén
maradt. A nedves talaj, amelyen ez az olvasztótégely feküdt, felemész-
tette az edény, anyaglát, de a megkeményedett bronz megtartotta a
tégely alakját. Az öntvény kis bögrealakot mutat kiöntésre alkalmas
szájjal, a fenékrész azonban csúcsban végződik, hogy kisebb mennyi-
ségű érc olvasztására is használható legyen. Magassága tíz és fél cen-
timéter, súlya pedig liánom kiló és hatvanöt deka. A bronzkori fegy-
verek és ékszerek mind öntöttek és az öntésükből nagy jártasságra
lehet következtetni. Háromfjéleképpen készítették ;az öntvényeket.
Használtak kő vagy ércmintát, amely két részből állott. De ez a mód
nagyon ritka lehetett, mert alig találtak több egymáshoz hasonló1

bronztárgyat, már pedig, ha ilyen mintákba öntöttek volna, ilyeneket
is találtak volna.

A második ön lesi módnál fából vagy más kemény anyagból ki-
faragták az öntésre kerülő tárgyat, ezt azután finom homokba nyom-
ták és így állították elő az öntésihez szükséges mintái. A homok ter-
mészetesen két edényben vagy rámában volt, melyek éppen úgy, mint
a szilárd minta két fele, szorosan 'egymásba illőitek. A harmadik:
öntési módnál viaszból csináltak smintát és ezt kellőleg elkészítve.
földdel vonták be, amely tehéntrágya, vagy más gyúlékony anyaggal
kivert agyagbőll állt, ami, ha tűzbe telték, lyukacsossá vált. A1 formát
ekkor megmelegí telték, a megolvadt viasz pedig kifolyt belőle azon
a lyukon melyet aztán az érc beöntésére használtak. Ez volt a brom'>
korszak leggyakoribb öntési módja, mert érinél a formál összekötő
vonalak nem látszottak, mint az előbbi keltőnél, ahol a képződött;
horony eltávolítása acél hiányában nagyon nehéz volt. A bronz betö£-
tésére szánt lyukon kívül még egy másikat is kellett hagyni, hogy a.
levegő elillanhasson. Az elsőt mindig Letörték, mert tölcséralakú volt,
a másikat rá kellett kalapálni, mivel acél hiányában nem Vághatlak1.

'A b r o n z k o v á c s o k úgy látszik, nem tudtak még lyukaszí-
tani, ami abból látszik, hogyl a lyukak mind öntve voltak, nem furva.
A forrasztást sem ismerték és ha két .alkatrészt össze kellett illesz-
teni, összeszögezlék őket.

Lapos tárgyak öntésénél elég volt egy minta, amit sima agyag1-
lappal borítottak be. Ezt az eljárást különösen a br-onzsarlók önté-
sénél alkalmazlak. A díszítések is már előre készüllek az öntőformá-
ban és nem utótag. Dacára annak, hogy szép, szabályos görbe vona-
lakat is csináltak, készítésükhöz nem használtak körzőt.

'A' mintából kikerült tárgyról eltávolították a kis öntőcsator-
nába merevedett bronzrudacskát és megcsiszoHák, hogy az öntvény
szélem támadt ,fod!rbs öntésvarratokat eltávolítsák és a Iiomoksze-
rnecskéklől érdessé vált bronz felületét kisimítsák.'A csiszolás érdes
kvarchomokkal, vagy csiszolókövekkel történt. Gyakoriak a csiszo*
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latlan leletek, ami arra mutat, hogy a csiszolást nem az önlőmester,
h'rmem a tárgy tulajdonosa végezte. Ugyancsak a tulajdonos keméL

nyítette azokat a tárgyakat, melyek finomabb, tartós élt kívántait
Ez kalapálással történi, kőeszközökkel. Körülbelül lífly, mint ma az
a cél szerszám m ni. A bronztárgyat sima felületű kŐInpra fektették vs
éles kőkalapáccsal addig verték, míg a tárgy széle mesrvékonyodott!.
A1 kalapálás művelete az őskori tárgyak közül leginkább a bronz srir1-
lókon észlelhető. 'A' kisapáti bronzkinrs nít/ívszámú sarlója Között
három-négy darabon látszott a kalapálás nyoma.

Igen fontos szerepet ja (szol t a bronzhuzal készítés is. amiből
ékszerek készültek. Érmek a készítéséhez rudnnskákhn ö n l ő l t fémet
használtak, melyet valószínűleg kő- vagy bronzlapon fokonként ki-
sebb cd ő lyukakon, húztak ál, nmi á l l a l mindig vékonyabb lett. Ezek-
ből n bronzbvizíílokből készültek a hazánkban olyan nagy számban
talált snirális és egyéb karperecek, gyíMík, gombos és korongos fe j f í
bronztűk stb. T>e nemrsnk gömbölyű buznH készítettek. A leletek
között igen sok a fé lhá íú, negyszoglej.es és lapítot l sodronyból ké-
szült ékszer is. ' l

Minták után bronzból a legkülönbözőbb lárgyak készültCK. így
különösen fegyverek, liáziszerek és ékszerek. A'z'utóbbiak már nagy
mennyiségben aranyból is, nmi a bronzkorban'már eléggé ismeretes
Volt és különösen fényűzési cikkeJíinél nagy szerepet játszod. A kés?f-
l e f f tárgyak alakja szerint bazánk területén n bronzkor két alfcor-
szakra osztható: iaz első csoportban a típusok alakra nézve Közel
á l l tak a kőeszközökhöz; és öntött, kezdetleges, bord;iszerű díszítések-
kel voltak ellátva, a második, későbbi csoportban az öntött bordal-
díszítés helyet! a poncolő díszítési modort alkalmazták. E'z Kr. sz.
előtt hatszázig nyúlik vissza.

rA; bronzkori ember trébelés útján készítette különböző edéí-
nyeil. b'arci s i sak ja i t , az öltöny kiegészítésére szolffálő lemezöveketl
bronzkorongokat és az ékszerekhez apróbb díszítéseket. A trébelés
mintái chalkisi eredetűek, de maguk a trébelt tárgyak idehaza ke>
szültek. Ezt bizonyítják azok a tárgyak, melyeket különböző telelek
közt t a l á l l a k és amflyek trébelő munkához tartoznak. Biztos, hogy
azok az őslakők. akik akkor Magyarország íeniletén laktak, értetnék
az öntés, kovácsolás, poncolás mesterségét és maguk végezték a tré-
belést is. Koruk ízlése szerint bronzfej éke l , diadémot viseltek, me-
lyek bronzsodronyból, vagy trébelt lemezből készültek. SodronyfejékJ
a medvéddel leletben fordult elő, trébelt fejeket pedig az aszódi
istenmezői leletekben találtak.



Bronzkori sóbányászat hazánk területén.

.Hogy, a máramarosi sóbányászal már a bronzkorban fennr

állt azt az alsómárjn'anosi bányíikcrületekben és a rónaszéki bá-
nyákban talált bronztárgyak bizonyítják. Ezek által bebizonyoso-
dott hogy sóvágást abban; a korban már löbb ponton végezlek, habár
csak a felszínhez közel fekvő sóbmi és n könnyebben hozzáférheti)
helyeken. A mármkrosj bányászat őskori voltáról, de már annak fej-
lettebb fokáról tanúskodnak királyvölgyi leletek is, amelyekre J817-
ben akadtak egy Wányatorok lemélyeszlése alkalmából, ahol 16 mé-
ler mélységben egy 13 méteres átmérőjű, öt méter magas üreget ta lá l-
tak. Az üreg és a benne talált tárgyakbői meg lehel ismerni az akkori
bányák alakját és a sófejtés akkori módját. Akkor ugyanis az édes
víznek oldóerejél használták fel. A'zl a munkát, amit ma csákányokkal
végeznek, akkor vékony vízsngarak végezlek. Az üregben {alált rend-
kívül durva kivitelű Far ész ékből lehet arra következtetni, hogy hasz-
nállak vágóeszközöket, de az a körülmény, hogy fémből a legkisebb
szerszámot sem talállak, arra mulat, hogy az akkori időben a féiri-
ből készült szerszámok nagyon értékesek voltak és féltve őrizték
őket. A sóvágás minden vágó, vagy feszítő szerszám nélkül lörtént;
ügy hogy a víz által kőriürcselt sótuskót egy vastagabb faágból kéH
szítetl fakalapáccsal egyszerűen leiilőtték. ilyen bányákat Suhata-
gon és Rónaszékcn talállak, ahol a kálvária 'Jiö»elében különböző
bronztárgyakat is találtak. Melységük rendesen kile;nc és tíz méter
között váltakozik .és miután a közelben fekvő kertek fel ásásániái
bronztárgyakat találtak a felszínen, ez arra mutat, hogy ahányakban
a bronzkorban dolgoztak.

Vasgyártás hazánkban.

Valószínűleg délnyugati szomszédjaik révén legalább 1200 év-
vel Kr. sz. előtt ismerkedtek meg hazánk akkori lakói a vas haszná-
latával, de több száz év is ellelt, míg it't gyártani kezdték. Különö-
sen régi a t o r o c k ó i v a s b á n y á s z a t E r d é l y b e n. Torockó neve
leghihetőbben a tarack szóból szármaxik, így hívják a székelyek iá
vassalakot még ma is. Tarack ó vagy Torockó tehát vasban gazdag1
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helységet, Cvagy vasimű-vicléssel foglalkozó lelcpet jelent. Ahogy a
főfoglalkozástól, a yasbányászattól kapta nevét, úgy létezése is oda
vezethető vissza. Az őskorban még a félvad népeknél is vasra volt
szükség fegyvereik és házi eszközeik készítésére. Miután ez bőven
volt a környéken, Torockó harnar benépesedhetett. Némelyek ennek
a vastelepnek a létesítésiét a 'Jeruzsálem elpusztításakor szétszórt
zsidóknak tulajdonítják, akik itt állítólag vasgyáríással 'Foglalkoztak!,

Szomolányban, 'Pozsonymegyében, az őslakóknak, ha nem is
hagy, vasgyár t ómíítvük, de bizonyára tekintélyes termelésre beren-
dezett kovácsra űh/elyük volt. Ezt bizonyítják azok a kovács salakí-
tömegek, amelyeket hamu és égetett földdel vegyesen nagy mennyi-
ségben találtak Szomolányban. Sőt egyes tiszta, feldolgozatlan vas-
tömegeket is találtak. l

Niem messze Poprád-Felka vasúti állomástól, fekszik Tlradis'í-
kó várhegy, Míihalfalu határában. A hegy, oldalán átégett és részben
vassalakkal bevont paladarabokat találni, amelyek valószínűleg egy.
őskori vasolvasztó Falait képezték. Az egész hegyen elszórva külön-
böző nagyságú vízfogók vannak, melyek hajdan 'kutató aknák lehöi-
tek a vaskőtartalmú hegyoldalon. A felső lapályon kisebb-nagyobb
vastagságban vassal,a;kot találni. A hradiszkoi vassalak kétféle: lent
a súlyosabb, 40—60 °/o vassalak fordul elő, míg a csúcs körül saját-
ságos könnyű salak található, mely az olvasztás különös és saját-
ságos módjára vall. A salak különböző vastagságú, néha lepényalakú,
de mindenütt sok grafitdarabba], hamuval, szénnel és égetett főid-
del van keverve.

Praehisztorikus vasolvasztó Besenyőn.
A besenyői határhoz tartozó Kisteleken vannak a Herepcy

Károly által ismertetett, történetírás előtti korból származó vasol-
vasztó nyomai. Itt egy part szélén kis gödröt ásítak és anftak Falait
kvarchomokkal jól ki tapasztottált. Ezután fahasábokai és széndara-
bokat halmozhattak bele, hogy izzó parázsba lehetett behány ni a
vasérc darabokat. Erre újra tüzelőt, majd ércet raktak, miközben a
kis aknamjedence közepe táján vízszintesen bevert és össze tapasz-
tott kőrakásokkal körülvett íujtatőcsatornákon a levegő vagy önma-
gától élesztette a tüzet, vagy kézifujlatóval segítenék elő. Aiz olvasztó
magassága egy méter, szélessége ötven centiméter lehetett. Besenyő
körül az erdőkben több helyein látni ilyen kezdetleges vasolvasztó
nyomait és ott különféle salak is található. A salak részint szivacsos
szövetű, vagy tömör és erősen fényes fekete színű. A környéken talál-
ható fazekaskészíünté|nyek után ítélve ezek a vasolvasztók a törtéf-
netírás előtti időből származnak.

Új tátrafüreden is akadtak ő s k o r i v a s ö l va s z t ó r a . 'AJ für-
dőtől negyedórányira régi út nyomai vajinak. Ugyanott 12—15 mé-
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ternyi területen egy méter vastag salakrétegei talállak. Mellette kéz-
zel formált, rosszul kiégetett durva cserepek vollak, a salak kőzöt'l
pedig faszién és rozsdaimtirta vasdarabok. Ásatás közben agya'ggal
tapasztott terméskődarabokbióíl álló 'olvasztókemence falára buk-
kantak, sőt egy olvasztókanálféle töredéket is találtak. Egy gi-ínit-
tömbön kovácsolás nyomaira akadtak. Ez lehetett az üllő, amelyen a
vasat feldolgozták. Hja&oíiló őskori vasulvaszlóhelyek a magas Tát-
rában is vannak.

A nagyenyedi kollégiumban négy vas és egy dioritból készült
bányászeszközt őriznek. Egyik, egy rozsdától erősein megtámadott
vaskalapács, nyéllyukkal van ellátva, tompa foka ütésre alkalmas,
hegyes végét részint szintén ütésre haszilálták, részint véső módjára,,
úgyhogy az odaíllesztett kalapácsra egy másikkal ütöttek a bányá-
szok. Magassága Uzepegy centiméter, szélessége a fokánál négy és
fél, a nyéllyuk fölött öt centiméter. A hegye el Víui töredezve.



A nemesfémbányászat kezdete.

Kétségtelen, hogy az árnnyá) előbb .ismerték a réznél, bronz-
nál és a vasnál. Hiszen a palakokban csillogó aranypor, jtz arany-
lemez élénk színérc biztosan fe l f igyel t az ősember. Az aranvmosás az
emberi nem fejlődésének legelső fokán kezdődött. Az ősember na-
gyon szerette miagál és öltözék-ét csillogó, rikíl'ó, .szemkápráztató'
csecs eb-e esek kel díszíteni, amire nagyon alkalmas volt a Folyóvizek
iszapjában csillogó ara'nyipor. Szembeöllő fenve, köjmyű hozzáfér-
hetősége miatt ma-gától kínálkozott díszílő tárgynak. Bizonyara 'a
patakokban rejlő aranyai használta dísztárgynak az ősember, aztán
később rájött, hogy cserébe más szükséges dolgokat leh-el beszerezni
ifrte. Nagy fajsiílyánál fogva, és miután natív ériéke mellett is kis
terei foglalt el, a legalkalmasabbnak bizonyult a távoli tartományok-
kal való cserekereskedelemben, 'fis amikor már jobbnn megismer-
kedett az ember ennek a nemesfémnek az értékével, akkor indulhatott
el keresésére a folyókon t ú l , a torkolatokban, Hogy h a z á n k b a n , kik
voltak az őslakők, akik először gyűjtöttek aranyat, az| nem tudjuk.
De az aranymosás nyomaira bőven akadlak. A balomireászai völgy-
ben az Aranyos mellett, a ífaiiun" völgyben, a Fehér-Kőrös völgyé-
ben hátramaradi mtedoncék, a nappant mennyiségű üregek és a föl-
halmozott dombok mind arra vallanak, hogy itt a legtávolabbi ős-
időkben a lakók aranymiosásí fűtek. Hogy a .íclérck kibúvásait is
megérintették-e az őslakók, nem tudjuk, de valószínű, meri hó az1

ősember a patak medrében ta lá l t arany ulán felkutatta a tó rí átokban
rejlő aranyat, bizonyára el indult megkeresni azt a helyet is, ahon-
nan az arany odakerült és a (elérkibóvásokban megtalálta ax ará-
nyai tartalmazó rögöktot. Hlogy értettek az arany .ömleszléséhez, ido-
mílásához hazánk őslakói, az! bi/jonyítja az a sok tárgy, amely a
történetírás előtti korból reánk maradt Nehéz megírni ennek az ipar-
ágnak a múl t já t olyan korból, amikor nílég ínástudallanok voltak
az emberek. De, még hía tudlak volna írni, akkor is elenyésztek volna
írásbeli feljegyzéseik ennyi ezer év után. De maradtak kőből, rézből,
bronzból, vasból készült tárgyak s <;zek vallomást tesznek arróL
hogy a bányásziat az emberi nem fennállásától kezdve telezett, mert



kőzelnemekből, ásványokból, fémekből és ércekből kellett őket meg-
csinálni és azt termelni kellett, sokszor a föld alól kivájni, tehát bá-
nyákat kellett művelni. A bányászat, az ipar abban az időbon még
gyermekkorát élte, de létezett. De nincs kultúra, nincs művészet
nincs ipar, mely a bölcsőkoron keresztül ne menne.

így vagyunk a bányászat legősibb korából származó tárgyakkal
is. Kezdetleges, igénytelen dolgok, de reánk nézve őskoruknál fogva
értékesebbek a jelenkor legragyogóbb, legmüvészibb készítményeinél.
J e l z ő k ö v e k e z e k a b á n y á s z a t p á l y á j á n . Rendszeres b á -
nyákról, bányaművelésről ebben a korban nem lehet beszámolni,
meg kell elégedni azokkal a kő, réz, bronz és vastárgyakkal, melyeket
hazánk földjén ebből a korból találtak, meri mégis csak annak a
kornak bányászali termékei.

Hogy hazánk földjének lakói a kökorszakban szekerééi, kést,
kalapácsot készíthessenek, nem meiilek az anyagért a szomszéd tar-
tományokba, mert obsidián, kvarc, szarnkö, amiből készítették őket.
bőven fordult elő itt is. A Mátrában az őslakók szintén lakóhelyükön
találtak rezet. Részint mint föld színes ásványt, tisztán találták, rév
szint ércbányákból az északi, keleti és déli Kárpátokban bányászták.
A bronzkésxKéshiez szüks.égfos ónt csere úlján szereztek be és itt
gyártották a bronztárgyakat. A mostani Vajiiahunyad vidékén pedig
annyi vasércet találtak, hogy, a küllőidnek is adhattak belőle. De az
Erdélyben lakó ősembier sem kényszerült arra, hogy a saját és asz-
szoiiya feldíszítésére szükséges aranyat és ezüstöt máshonnan szer
rézzé be, mikor a palakok és a folyók dúslakodtak mosóit aranyban
és a hegyekben dú^, aranyai és ezüstöt .tartalmazó kibúvásokat
találtak.

A hazánkban talált őskori tárgyak kétségtelen hirdetői amiaK.
hogy a kő, réz, bronz és vaskorszakban

ezen a földön a Jiáiiyászal már nmígveleüe lábát.

Bányákat műveltek, ércekből fémeket olvasztottak és ásványokból,
fémekbői támadó és védő fegyvereket, a háztartáshoz szükséges szer-
számokat, (edényeket készítettek, bányászatot űztek. A bányászat
a történeleméit) tti időben is virágzott hazánkban és mindenki, aki
hivatott volt a bányászatra, mintegy titkos jelre, hangfalán bizta-
tásra elindult azon az úLoii, mely az emberi nem nélkülözhetetlen
tárgyait, ,a fegyvenekot, a házi szerszámait készíteni ösztönözte. A
bányász akkor i's reménykedett, éleié akkor is küzdelem volt és fá-
radt izzadt, dolgozott akkor is a gondviselésnek kifürkészhetetlen
akarata, rendelése és parancsa szerint.

A bányászat pedig már a történelemelőtti időben is jótevője
volt az emberiségnek. Nemcsak ellátta a szükséges szerszámokkal, de
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biztosíték volt arra is, hogy, bármilyen titkos zugban keletkezett is,
ott virágzásnak indult a lakosság. A bányamüvelés kezdetleges por ó-
lyei a művelődés terjedésének útját jelezték. Termékeik csere útján
való értékesítése állal összekapcsolta őket a szomszéd tartományok!
lakosaival. A bányászat hazánk földjén már akkor is diadalmasain
állta ,a versenyt a lobbi, szomszéki nem(zet .bányászatával és belei-
illeszkedett a világforgalomba.

A kutatások folytonos gyarapodásával lehet, hogy. a bányá!-
szatra vonatkozólag még újabb adatok fognak napvilágra kerülni
ebből ;a lörtéjielemelőtti időből. Most meg kell .elégednünk azzal,
amit összegyűjteni lehetséges volt.

A kőkor, rézkör és a bronzkor termékei mégis mind atról tesz-
nek tanúbizonyságot, hogy

jelentékeny bányászai létezett hazánk földjén a löriéjielcm-
elötti időkben.

Ezek a tárgyak legnagyobbrészt Magyarországon termelt ásványok,
ércek és fémekből valók, amit még megerősít a készített lárgyak kü-
lönleges formája, mely elüt a szomszéd nemzetbeliek alakjaitól. Az ás-
ványbőség, mjely haziánk földjén mutatkozott, alkalmat nyújtott a
régi, őskori bányák megindítására.

A bronz a bronzkorban az emberi élet legnélkülözhcteüenebb
anyaga ,volt. Am'ellett azok a hódílások, amelyekkel ,a kő- és rézkor
emberisége ;a természet anyagát hazánk földjén hatalmába ejtette,
nem mentek veszendőbe. Ismerték a bronzkorban is azokat a kőzete-
ket ásványokat, érceket és fémeket, melyeket a 'kő és rézkor ember
rei használtak. A legfontosabb anyagok, melyek a bronzkorból ma-
radtak: löbbféle kpzftl, agyagj, gipsz, borostyánkő, réz, ón, ármány,
és ezüst.

Vannak 'bizonyítékok arra, hogy az aranyat itt olvasztották,
lemezzé kalapácsolták, sodronnyá húzták és ponoolták, még mielőtt
itt a bronzfém meghonosult volna, s igen valószínű, hogy, a hazánk
földjén termelt arany az ősrégi időben a nemzetközi csereérték sze-
repét vitte, mint azl az itt talált és itt készített aranykarika pénzek
tanúsítják. Az aranyb'őisiég a brpnzkorjban Miagyarországon oly^n
nagy ,volí, hogy elvétve egész e$d$nyeket, fegy^ierdíszekel aranyból
készítettek.,

A bronzkorban készüli szerszámok, házi eszközök alakja ha-
sonlít a rézkor termeiéihez. A vasnak még nem volt ;akkora jelenj"
tősége, mint a réznek és ónnak, de már akkor is ismerték. Gyakran
találni bronztárgyakon vasrozsdafoltokat. A vas elenyészett, a bronz
megmaradt. Alsókiubniban bronzkori készítméjnyek melleit nyers
vastöredékeket és vasból készült tokos vésőket találtak, amilyeneket
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a bronzkort követő legrégibb halls'tatti korban használlak. Találtak
vasrozsdát különböző bronzedényeke,!! és bronzból készült üstök ka>
rimája alatt erősítékul vashuzalt.

A kőkori szerszámokat és fegyvereket a r'éz- és bronzkorban is
használták. A közlekedéstől távolabbra eső vidékeken a bronzkor-
ban is alkalmazták a tófej szét, a k'őkalapácsot és a kő véső t, mert a
bron;' sok helyen még igen drága volt ilyen szerszámok készítéséhez.

Ékszereknél a kő- és rézkorszakban a borostyánkövet használ-
ták, az opáll() a j áspist-és a kagylókat. Ezek közül kivált a gponylust.
A bronzkorban edények 'díszítéséinél gipszet alkalmazlak, de leghasz-
nálatosabb volt az agyag. Agyagtapasszal készítelték kunyhóikat,
agyagból csinálták cserépedényeiket, a tűzhelyeket, nehezékeket, ami-
ket hálóikra akasztattak, az orsógombokat, öntőmintákjat és öntő-
kanalakat és agyagból gyúrták ki egyes állatok alakját is.

A r é z M a g y a r o r s z á g o n i g e n e l t e r j e d t f é m v o l t . A
Mátrában tcrmésrezel termeltek az őskorban. Eleinte a lermésrezet
lüz nélkül kalapálták lemezekké és így idomították'a kellő formára,
A feldolgozás haladottabb foka volt a termésréz ömtesztése és for-
mákba öntése. Később már a rézpjrítet is meg tudták olvasztani.
Mihelyt így, az olvasztható ércek kobósílása megindult, a bányászok
más Miniek után is kutattak, talán ón után is. A bronztemet vagy úgy
állították elő, hogy, a réz- és ónérceket együtt olvasztották kezdetle-
ges pesteikben, vagy, külön olvasztották ki az ércekből a rezet és
az ónt és a kész fémeket összevegyílve, 'Csinálták a bronzot. Rézfém.
előállítására Magyarországon bő alkalom volt, ami nem állt fenn az
ónra. Ön akkoriban Spiany.olországban volt igen sok, ahol a föní-
ciaiak termeltek igen nagy mennyiségben. Előfordult kisebb meny-
nyiségbeii 'Szászországban is, azonkívül Malaccá szigetén, és a je-
lenlegi kisázsiai Arméjiiában. A bronzot mindenesetre olt készítet-
ték először, ahol úgy réz, milnt óin előfordult. Tomasehek szerj.nl a
summeroakadok, az assyrok és cséták voltak a ,bronzk,észílés első
mesterei. A rezet ezek a népek rész'int \a kaukázusi, ,a kuscm'ta he-
gyekből, részint az arabjai Miakan hegységből, az ónt pedig Midain
vidékén termelték. A georgiai bányák még aííkor nem volflaJí fel-
tárva. Sumnucriaakadl íny/elven Gibil, a tű istene Iqnne a réz és ón-
keverés feltalálója. Tőlük a szemiták és az assyrok kap táti a bronzot
és azok vitték be Egyiptomba. A bnojizkult'úra eredetileg egy helyi-
ről jött át E|iirópábvij, dje több utón jött be és Európa több vidékéai
külön-külön fejlődött'ki.

Ma,gyarországra a b r o n z m i n t kész t a l á l m á n y j ő he-
te 11 be, bronziparunk teliát idegen tőkével indult mgg, de érde-
kes, hogy akkor, midőa a bronz feltalálása nálunk köztndomásra
julolt. akkor hazánk földjén már kész rézfémipar volt virágzásban.
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A bronzipar azután Magyarországon nemcsak a belföldi szükségletek
kielégítésére szorítkozott, hanem távolabbi vidékre (is eljutott. Ai
tn-pnzniüvesiek ágén takarékosan bántak az ónnal, mint a drágáb-
bik fémmel. Hazánkban az új bronziparnak a régi réziparral való
küzdelmébe élesebb betekintést enged, mint az olyan helyeken, ahol
nem volt rézipar.

A rézipar formáiban szorosan a kökorszak régi alakjaihoz
alkalmazkodott. Mikor aztán a bronz ismert lett, akkor a szerszá-
muk sorában a legrégibb paalstah-Formák gyakrabban vannak réz-
ből, mint bronzból, .inert az olcsóbb és iia mégis bronzból csinálták,
akkor kevés óm l hevertek bele. Eíllenben a későbbi formáknál a
bronz győzedelmeskedik a réz i'elelt. A vágó és szúró szerszámoknál
a réz kevésbbé használt, mini a bronz, miután a bronz kfmény.ebbi
Magyarországon azonban már a bronz feltalálása előtt történtek
kísérletek rá réz megedaésére. Vegyészeti vizsgálatok kiderítették,
hogy itt az őslakók a rézhez anlimóiit ^keverlek, mert ismerték már
akkor az anümjonnak azt a tulajdonságát, hogy olvasztásnál a rezet
keményíti. Lehet, hogy a réz edzésére a .bronz ismerete előtt ezt a
módszert használták. l-~g|y-egy őskori fémtárgy, színén látni azt a
a vöröses-sárga árnyalatot a réz vörös és a bronz aranyossárga fénye
közölt, melyiet a réz a dárüány hozzáadásától kap. A leletekben talált
számos karika azt tanúsítja, hogy volt egy. idő itt a fémnmvelődés,
fejlődésében, amikor ezek a karikák lehettek az aiilimonos réz ter-
jesztésének eszközei.

Végre azonban Magyarország területén is győzött a bronzl'ém
a réz fölött, a csjeriekereskeíielem következtében. A bőven talált
aranyat és rezet elszállították a szomszédos nemzeteknek és eleinte
kész bronzot kaplak érte, cserébe, később pedig, mikor megismer-
kedtek a bronz készítésének módjával, már csak az óul importálták.
Hazánk földje, mini fakóéreekben gazdag ország, a bányavidéke-
ken már az őskorban táplálta érceivel a réz- és bronáparl. Hatal-
mas bronzip;a,runk messze földekre éreztette hatását. A dárdány-
tarlalmú bronzféni el jutott a keleti tengerig és Poroszország brooz-
szerszámainak anyaga, egyes kutatók szerint, Magyarországból szár-
mazik. Hazánkban a bronzkor löbb mini ezer évig állolt fenn, ami
más országokhoz képest elég hosszú idő.
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A bányászat múltja hazánk földjén a rómaiak
idején, - Aranybányászat első nyomai Dáciában.

Magyarországon Erdélyben, a hajdani Dáciában az aranybá-
nyászatot valószínűleg a l'őniciaiuk indílolták meg. Ők a bányászai
mesterségét az egyi,ptomialuól líuiuilák, fémipar műfogásait pedig
az assyroktól és bányászatukkal a görög sxjgelektől .kezdve Thi-
ciáig jutottak, onnan pedig a Macedón-hegységbe. Ezen a vonalon
nem volt nehéz a Duna völgybe elkerülni és több mint valószínű,
hogy az argonaulák ki rándulásában jelképezeit első görög arany
vállalatok ,már aj líöjiiiciaiak nyomán jöllek létre. ,A Kr. sz. előtt
nyolcszáztól önállóságra vergődött görög törzsek és városok ugyan
Lassan hatalmukba kéri leitek a íőniciai bányafellárásokat, de azért
álmélkodva nézték az ott talált nagyszerű hegyvájásokat. Ez a fej-
lett bányászat sokszáz év iskolája után fe j lődhetett csak ennyire iés
csak a föníciaiak m.imkája lehellel L, akik Kr. sz. előtt 1200-ban már
jelenIkcztele a Duna völgyében, hogy itt is érvényesítsék magasfokú
bányászati és mű ipari ismereteiket.

A fellendült bányászat örököséül a görögök léptek fel és ez a
korszak körülbelül összeesik az etruszk műipar virágzási korával.
Az Alpesek tövébe és Efurópa többi részébe, így a Kár.pátokba is
g'örök üzérek hatolnak be. A skylha gabona és a méz melleit l'ígyei-
miikct az ásványokra is ki térj esz tették és eljöttek a távoli Dáciába,
hogy. aranyhomokját és aranyerééit értékesítsék.,

A görögök után mint arany termel ő nemzet az agathyrs nép-
törzs következett. Kz a nép a Maros mentén, a Tisza vidékén, a
Maros hetorkolásáig lakott. Asszonyai igen sok aranydíszt hordanak,
amelyhez; a szükséges aranyal otthon keresték meg, még pedig leg-
inkább az araiiyímJosásoMxan, mert a folyókbajti talált aranyszcm-
cséU, pikkelyek értékesítése nem olyan nehézkes, mint a hegyekben
talált aranyércek kohósítása. Az agathyrsek a bányászatot a görög
szigeteken, a föníciaiaktól meghonosított bányászatoktól tanulhatták
meg. Az Erdélyben Laláit arany rudak, néha tisztán, néha bronznie-
műekkel keverve is az agalhlyrsek tulajdonát képezték. Az arany-
rudakat hol négyszögletesre, néha pedig i'élgöiubölyü, vagy gö'ra-
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böly.ű alakban, öntőitek. Annak, hogy, az agathyrsek az aranyt emué-
lést a folyókban kezdték, az az oka, hogy. ez semmiféle technikai
nehézségekkel nem jár.

Mint Núhiában, Mezopotámiaiján, hazánk földjén is a folyók
felé irányult az első aranytermelés. És valóban, a magyar és oláh
Zsil az Aranyos és Fehér Kőrös és részben a Maros medrében is
sikerült kinyomozni néhány olyan pontot, amely a bányászat kezdő-
korára vezethető vissza. A Petrozsény közelébe eső aranymosások}
egyikében egy, Ares szobor merült fel, amelynek pái-jál a bécsi régiség-
tárban őrzik.

A rómaiak idején ...

Dácia nemesfém bányászata már a föníciaiak és a görögök
alatt is virágzott és dús jövedelmet biztosított a bányák birtokosai-
nak. A görögök után a rómaiak ismerkedtek meg Dácia aranykincsei-
vel és azoknak birtokbavétele a cézárok egyik fő feladata t képezte.
Százhalban Kr. sz. után sikerült is T raj annak Dáciát véglegesen ha-
talmába keríteni s ekkor birtokukba vették a .rómaiak az arany-
dús érchcgységet és a vidékei védőbástyákkal látták el az esetleges
betörések ellen. Trajánnak külö;nösen érdeke lehetett Dácia arany-
bányászatát hatalmába keríteni, ő maga is a római birodalom akkori
aranydús tartományából, Hispániából való volt és ennek is a lég-
dúsabb aranykerületéből, Baelicából 'származott, a mai Sierru Mo-
renából. Az egész dáciai hadjárat f ő rugója az erdélyi aranybányák
és aranymosások birtoklása volt. Amint a rómaiak .Dáciát clt'og]-
lalták teljes erővel megindult a bányászat. Az jérchegység zömét
[Hunyadbojcától fel Vulkojig, Vöröspalakon át az Aranyos völgyéig
mindjárt megszálló t Iák a cézári bányászok. Hogy a bányamüvelést
háborítatlanul űzhessék, azt védelmi eszközökkel övezték körül.
Ezek középpontja Apullum, a mai Gyulafehérvár volt. Az erdélyi
érchegység nyugati szárnyát és a Fehér Kőrös mellékfolyóit a miciai
erőd védelmezte. Ennek védelmi köre nyugatra és északra feltűnően
messze terjedt. Miciát az érchegységgel az éppen áfcellenben észak-
nak nyíló kajánpataki völgy hozta kapcsolatba, amelyen át Kisbá-
nyál, a rudai és gyógyvölgyi bányászatot larlrttla .felügyelet alatt.
Ezen keresztül a nagyalmási aranybányák is elérhetők voltak. A
főközlekedési út első állomása A]gyógy, a legvilágosabban mutatja,
hogy milyen szoros viszonyban állt a belső védvonal a bányászathoz.
Castruma Bozesnél volt.



Bányatelepítvények és bányakerületek.
Az első nagyobb római telepítéseknél a bányavidék kiváló

figyelemben részesült. .A „Miaros völgyön Veceí, Csigmó, Apullum,
mind az érchegység felé fordították homlokzatukat. Székelyföldvár-
nál. Torda-Aranyosm egyében, Felvincmarosújvár, Torda és Várfalva
képezték a külső védővé t. A J'émbányászat első színhelyét a rómaiak-
nál az erdélyi 'medencét nyugatról beszegő hegyvidék, vagyis az
a 152 kilométer hosszú Irachilláncolat képezte, amely J ára völgyből,
Kisbányálól Öffenbáiiyán át kiágazódva, Déva közelében, Huny ad -
bojca és Nagyág közt ér véget, de művelés aJá került az Aldunánál
Szászbánya, Moldovabánya és Ogradina is.

Bányatelepítés volt Hunyadbojca melleit Füzeközség határi-
ban is, ahol 1882-ben a Ksornyeil és Szfregyel begyek közti nyer-
gen a bányatelepet is mtcgtalálták. (Felfedezték a .telep kiegészítő
részét is, ahonnan római lámpák, üvegek és cserepek kerültek a
dévai múzjeumbja. J3z a bányatelep olyan nagy, lehetett, mini ma
például Vöröspatak. Lakói mozaikkal kirakó 11 házakban 'laktak, szi-
lárdan építkeztek, dle a telep római neve eddig még ismeretlen.

Római bányatelepek voltak Hunyadbojca közelében még Kis-
kaján, Tresta és a Zmrecs hegy, tövébc'n Hud'a. Római eredetű a
Fehérkőrös 'völgyében fekvő Karácsniagura bányatelep is, Kőrös-
bánya közelében. A körösbányai aranymosásokból kikerült érmek
és bányászszobrocskák is innen származnak. Az érchegységtiek a
Maros és Fehérkőrös folyók közé ékelődő hegygerincén nagyszerű
római bányászat lehetett, ahol egyszersmind római vízvezeték nyo>
mai is látszanak. A Isfagyalmáshoz tartozó Fiatra Sacca római bá-
nyászata nem .volt anjny.ira üzembevéve, alkalmasint 'azért, mert
már Zalatnához .tartozott. Romjai között szórványos téglamarad'-
ványokat találtak, melyek egy-egy, őrház, vagy. felügyelői .lakóhely,
lehettek. 'Az Ompioy, völgyében Ampellum (Zalatna) volt a bánya-
hatóság székhelye. .Hunyadbojcától és RudáLól egyenesen idáig ér
az éroes hegylánc és innen lépcsőzetes magaslatok'vezelnek északra.
Vulkojon át az Aranyos-völgybe, úgyhogy a bányahatóság feje egy
nap alatt eljuttathatta gyorspostáit a bányatelepekre, hogy hírt szs-
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rezhessen a bányászok tevékenységéről. Ampellum nemcsak a inai
Zalatna területét foglalta el, hanem kiterjedt az Ompoy két parti-
jára, Petrozsintól fel a Zsid'oyin tetőig. {Gyulafehérvárról rendes
liadiút vezeteti ide, egész Verespatakig. Az Ompoy és Abrud vizé-
nek vízválasztóján át is kitűnő műül vezeteti, amelyen nehéz farag-
ványokat is lehetett szállítani.

Római bányatelep volt a Korábia hegyen is, ahol úgy föld-
szinti, mint mjélyebb táró- és akiiamüvelősek láthatók a rómaiak
korából. A hegy északi és déli lejtőjén hangyabolyszerüen láthatók
a fejtések. Maga a hegytetői a vajasok által ketté vau hasítva. A korá-
inál fejtések mintegy kapcsolatot kápeznck 'a lNiagyalmás fölötti
művelésekkel és a vöröspal<aki híres Csclalje vajasaival. Római
bányatelep volt még a viaszos táblák adatai nyomán Cartum, Ger-
neuin és Caviepielium is és az okmányokban előforduló előnevek
szerint Marcinies, Sillariel és 'lovat is. Hogy »hjol feküdtek ezek az
iutóbb említett bányatél epek, azt nem lehet tudni^ sem a táj rész, sem
a távolság az okmányokból meg nem állapítható, de valószínű, hogy
ezek a helységek a Korábia és N agy almás között működő bányák
helyén voltak. A vöröspataki vicus a mai Karnai'alu és Vörös/patak
közötti emelkedéseket í'oglal'hiatla el, mint ahonnan a síremlékek
és ép ületalkalr eszek ismeretesekké váltak. Szétszórt lakóházak, sírok
nyomaira Vöröspatak helyén, de különösen a LcLly.-hegy oldalain
is akadlak. A régi Vöröspatak területére nézve felülmúlta a Hunyad-
bojca mellelli római bányászatot, de bányászata ahhoz képesl óriási
lehetett. Erről tanúskodnak a Gsetátke hegyben lévő római vágatok
tömkelegei,

Zalatnától negyven kiloiuélernyire^ün'enbányánál, ismét római
bányászat nyomai találhatók. A Vörösbánya és Arina-hegy, Ol'fen-
bányától két órai távolságra, nagyszerű földszinti 'bány.aüregek szín-
helyei, és az Imre-táró falán valaha a római kettes szám volt látható'.
Ul'fenbányától kezdve Borrévnél az Aranyosba szakadó Járavölgyig
elterülő nagyszerű arauymosások'hirdetik itt a római bányaművelés
régi virágzását. Egy, névleg ismeretlen római bányaművelés helye
található még az érchegy utolsó hegyszakaszán az Érc-palák mellett.

T é g l á s G. az akkori aranyat termő bányaterületeket a kö-
vetkezően osztolta be:

E l s ő : Kisbáuya, vagyis Hunyadbojca és környéke, Kajánéi
és Trcstiával.

M á s o d i k : Kőrösbánya a körülötte fekvő karácsai ágiira i, ce-
bei és brádi bányákkal és a Fehér-Kőrös ,aranymosásaival.

H a r m ad i k: A rudai aranybányászat a krislyorival, a Zmrecs
és a Borza hegyek tövében.

N e g y / e d i k : A Vurvu Fericsel és Dealu Ungurillor bányá-
szata, Pojána-Tekereő, SLanizsa és Nagyalmásnak egy része.
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Ö l ő d i k : Nagyalmáson a D elu-Ny egritől lefelé több ponton
üzöll bányászat, a Vjalea-Tlurnului fölött, Boserica. hegyen és a
Bráza fölött folytatott aranybányászat.

H a t o d i k : A Hollókő aranybányászata Zala lnáiol északra
és a bucsumi bányászat,

H e t e d i k: A vöröspataki aranybányászat
N y o l c a d i k : Az olTcnbányai bányászat.
K i l e n c e d i k : Az érchegységtől északra fekvő ércpataki bá-

nyászat a Jára-völgyben.



Bányamunkások,
Traján Dácia elfoglalása után az érchegység betelepítését tar-

totta szem előtt. Miután a dákok :nagy része elpusztult a véres har-
cokban, egy részük elvándorolt, a bemimaradottak pedig az első fog1-
lalás után Kr. sz. ul'án 100-ban fellázadtak, lemészárolva az ottha'-
gyotl helyőrséget, így meg nem bízható napelemet képeztek, messze
földről kellett gondoskodni bányatelepesekről.

Az itde máshonnan telepített munkásoknak azonban minden-
esetre olyanoknak kellett lenniük, akik a bányászat fáradalmait már
megszokták. Dácia kormányzatának f eh ál politikai és financiális
okokból is, a szomszédos bányavidékre kellett támaszkodnia, mint
ahol, a korábban történt hódítás ajflt'l is a, bányamunkások!
már bővebb bányászati szakértelemmel bírtak. Tráciábjtm a bessü-
sok és trákok, Pannóniában a pannonok, Noricumban a taiiriskok,
az Alpesek déli lejtőin a salassok foglalkoztak a bányaműveléssel.
Ezeket azonban teljes számban lefoglalta az ugyanott üzemben álló
bányászat. :Hátramaradtak a bányászattal foglalkozó dalmaták és
pirusták, akik az adriai tengerpart vidékén aranymosással foglalko/-
tak és ott, miutián a híres aranyforrások megapadtak, szűkölködni
kezdtek munkában. A mai szirtes dalinál tengerpartot a Skutari-tóig
dalmaták és azon túl a mai Albánia táján, Epirusig a pirusták népe-
sítették be, akik a Kr. utá'ni 100.-ás években görög befolyás alatt
nyerlek tapasztalatokat a bányászaiban. Innen tehát megbízható
bányatelepeseket lehetett Dáciába szállítani.

Mindjárt Traján idejéből felírások bizonyítják a dalmaták
tömeges beédesgetését, akiket különösen a Zalalna környékén mű-
velés alá vett 'aranybányákhoz szántak, így Zalatnán az egyik ház
tornáca alatt most is látható egy. érdekes felirat, amely T. Aurélius
A'fer nevű dalmata törzsfőnök emlékezetét tartotta fenn, akit Salo-
nia vidékéről rendeltek 'Dáciábia s, aki alig 30 éves korában, ugyj
lálszik, a hosszú út áldozata lelt. A dalmaták oly tömegben teleped-
tek meg Apielliiinban, hogy egészen külön területet képeztek, amely-
nek egyik decurióját ismerjük is, akinek Dácia tartomány székvá-
rosának, Várhelynek egyik polgármestere, M. Opelius állíttatott em-
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líkkövet Zalatnán, ahol 'az illető meghalt. Az iá körülmény,
csupán dáciai kolóniáról -van szó a székváros, Sarmisegetusa, azaz
Várhely, név említése nélkül, arra mutat, hogy Traján idejében tör-
tént ez a 'dolog, tehát mindjárt a római foglalás ulán, midőn Dá'-
ciának csak egyetlen egy kolóniája volt, Sarmisegetusa, a később
felvirágzott Apullum, 'akkoriban 'csakis a tizenharmadik légió tábor-
helyét képezte, helytartósági jog nélkül.

Míg 'A'pullumban, az érchegység keleti lejtőjén a dalmaták irá-
nyították a bányaművelést, addig túl az Ompoy vízválasztóján, azi
Aranyos felé. Vöröspatakon a pirusták voltak, túl súlyban. Ezt bizo-
nyítja az 1854-ben a vöröspataki 'Ohártta-Szentsimon nevű bánya
Szent László-vágatában napfényre került viasztáblák egyike, amely
ezt a nevezetes 'báníyakőzscg'et Vfcus pimstarnmnak nevezi. Szá-
mos pirusta bányász dolgozott még egy másik községben is, ;amely
Vöröspataktól nem nagyon távol fektetett, amelynek ncviét azonban
nem sikerült megállapítani. A' Vőröspa'lak és Zala lna vidékén felr
tűnő számban meghonosított pirusta és dalmata telepesek nyomait az
'Atany vidékén kívül másutt alig találjuk.

Mindezekből kiviláglik, hogv a kiválóan bányászati munkára
megtermett népelemet a rómaiak Dácia meghódítása ntán különösein
az aranybányászat el őbbrevi telére telepítették át.

Kényszermunkások.

A1 kényszermunkára ítélteknek bányákban való alkalmaztatá-
sáról Dáciában nincsenek biztos adatok, de a '.harmadik százévtől
kezdve Kr. ntán, az admletalla ítéllek mind számosabban kerültek!
a bányába és utóbb a munkára maidnem kizárólag őket alkalmazták.

rA görögök a 'bányászatnál állandóan használták a kényszer-
munkásokat. Dácia bánvászal a azonban még a keresztény üldözések
előtt virágzott s nem lehet ígv biztosan skimufatni, sem az üldözött
keresztények, sem a más okból bányarabságra ítélteknek szereplését.

Nem olyan szabad munkások voltak a bányavidékek közelében
lakó. vagy odatjelepített glébae el melal l is adscripti lakosok, mint a
pirusták vagy dalmaták. Az ilyon családokból származó gyermekek
fele jobbágy maradi és csak a másik fele választhalott magának sza-
badon életpályát.

rA bányajobbágyoknak nem lévén szabad költözködés! jógák.
sohasem távozhatlak el lakóhelyeikről, meri ellenkező esetben szö-
kevényeknek tekintették őket. Ők egészen a bányához voltak kötve^
úgyhogy a tulajdonos f el cserélésével az ő helyzetük mi l sem válto-
zott Ezek képezték az úgynevezlett famíliát, 'ilyen lehetett az a rab-
szolga is, akiről a VI. viasztábla emlékezik meg, aki a bányaművő'-
léshez tartozott. Ilyen bányához tartozó jobbágyok nemcsak elad1-
hatók voltak, mint fundus instmctus, hanem birtokosaik rövidebb1-
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hosszabb időre másoknak haszonbérbe is adták őket. Ezeknek a
bánya jobb ágy oknak a munkája l Djodorns így írja le: «Ezen mun-
kások uraiknak hihetetlen vagyont szereznek; a bányabirlokosok'-
nak biztos jövedelmük van, ők maguk azonban föld a l a L L töltik éle-
tüket és sokan közülük a lúlnicgterheJtetés miatt e] is pusztulnak,
mert nyugalomról, erőpótlásról náluk szó sincs. A felvigyázók ostora
kényszeríti őket folytonos munkára és így telik el életük nyomorban
és Ínségben. Mégis akadt közöltük olyan is, aki e nyomort sokáig
elbírj,a».

A bányamunkások életviszonyai.

Bármily kiterjedt bányászatot is űzlek a romaiak Dáciában,
a bányászok háztartásáról, életviszonyairól kevés adat áll rendel-
kezésre. Csupán annyit lehet megállapítani, hogy az erdélyi érc-
hegység vonalán kezdve a bnnyudmegyei Hondolmagnrától felfelé,
Alsófehérmegyén át a Törd a-Anmyosvárm egy ében fekvő OlTenbá-
ny:i és járavölgyi Kisbányáig, mindenütt a már .jólismert és feltárt
tel éréket aknázga'tták. < A z erdős magaslatodon kőből vagy iából
hevenyészett karámofeal építettek lakóhelyül a szegényebbek, a ga:íL

dagok a városokba vonultak. A hol lókői bányáknál szilárdabb, kő-
ből való építkezés romjaira akadlak. A nagy vízmedence part jain lát-
ható kőhulladék egyikében régi templomot is lehet sejteni, meri a
bányászok mindent vallásos szempontból mérlegeltek. Tényleg lehe-
teti is szentély out a munkások számára, aliol a munka kezdetén fohá-
szaikat elmondhatták, de rendszeres bányaközség ebijen a nagy ma-
gasságban, a hegytetőn nem képződheted a rómaiak idejében. Ami
a bányásznép vallását illeti, nem mindnyájan fogadták el a rómaiak
isteneit, így a cömmageneick nem tudva megbirkózni a római vallás
loistenének kultuszával, . Jupi ter Dolichenusnak építettek templomot
Zalatnán, s annál végezték istentiszteletüket.

'A Dalmáciából telepi jei t bányászok pedig valószínűleg a ke-
resztény vallást is magukkal hozták új hazájukba, Dáciába. A bánya-
vidék lakossága vegyes és tarka lehetett, vcgyescbb, mint Dácia többi
részeiben, mert Traján a római anyabirodalomban nem tűrte a mcg-
hődoltak letelepedésé!, a külső tartományokba utalta azokat.

A bányavidéken a vagyonos, független polgári osztály e l i t jét
Commagane és Doliche városok lakói képezték. Üzleti körökben a
keleti elemekkel vegyülve, a görög nyelv voll a közkeMű, úgyhogyi
az egyik viasztábla tanúsága szerint Vöröspatakon adóslevelek szer-
kesztésénél is a görög nyelvet használták. Sőt a Törd a vidékén talált
felírásokban a betűk alakja, a mondatok szerkesztése, a görög nyelv
hatására mutat. Természetes tehát, hogy a különböző nemzetiségek
az Erchegységbiein, annak elszigetelt völgyei között éppoly kevéssé
forrhattak össze és latinizálhatták egymást, mint másutt.



A bányaművelés,
A tárókat a rómaiak re'ndcsen a szilárd közeibe vájlak véső

és kézikalapács segítségével. .UnicLszclük csonka prizmaalakú, az ol-
dalfalak simák. A máteféliiméteres tárók lépcsőzetesen ereszkednek
a mélységbe, helyenként azonban oly alacsonyak, hogy csnk hason
csúszva mehettek raj l ük végig. A római bányaművelésnek i lyen lép-
csőzetes bejárása még ma is l á t h a l ó a mélái aranybányászatnál. Eizen
a lej tős bejárón eredetileg lépcsőfokokon já rSak, úgyhogy igen ké-
nyelmesen lehetett r a j t u k ki- és bejárni. Ennek a lépcsőzetes bejáró-
nak a célja az lehetett, hogy az aJtárónak messzebbfekvő kijárását
elkerülve, közelebbről hozhassák napfényre az aranyércet és a dú-
sabb tartalmú zűzóiéroekel. A római tárók szája rendesen ép kőzet-
ben van elhelyezve, il letve az ép köbön kivésVe. A1 iárók' martjai,
simák. Keresztmetszetük parabolikus. A fejtés a rómaiak állal, amint
azt Plmius és Slrabo megírta, a következőképpen i'olyt le: a gysrkö"-
cöknek a bányamunkások á l la l a bányában letörd el l ércdarabokat
fel kellett szedegetni és azoUat a kiilsaínre felhozni. A felserdiUteb-
bek kint átvették ezeket a törmelékeket és kőmozsarakban vasdoron-
gok segítségével összezúzták, amiig borsószem nagysáígűra lelt fel-
aprózva, ilyen kőmozsaral Erdélyben többet is találtak. Rudán egy
erdős helyen is leltek ilyen mozsarat, amelynek magassága másfél
méter, átmérője fél,méter voll. l'Oü a mozsár kél f ü l l e l voli ellátva és a
ínult század első felében, 1845-ben került napvilágra.

A borsónagyságű törmelékül a/ulán átvetlek az asszonyok
és az aggastyánok és molnákba öntötték és ezeket a molnákat leél
vagy. három ember addig forgatta, amíg a törmelék búzaliszt finom-
ságú lett.

Ekkor ahhoz értő munkások vették át a lisztet, kik azt széles,
kissé lejtős deszkákon vízzel moslak. Ami a lisztben föld volt, azt a
víz levitte a ferde síkon, míg a súlyos aranylisz.t a ferde sík tefcjéfi
maradt. Ezt a lisztet azután újból mosták tiszta vízzel s az arany-
szemeket kézzel dörzsölve, szivacsokkal nyomogatták. Ezáltal az
aranyszemetekhez tapadt agyagot is eltávolították, úgyhogy, végeze-
tül csak majdnem tiszta aranyszemek maradtak hátra, amelyeket
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aztán fehér agyagból készült tégelyekben egybeolvasztottak. 'A mé^
hátramaradt idegen fémek elsalakosításához sőt és ólmot használ-
tak, am'ely a mlcgújííott olvasztásnál lett az aranyhoz keverve.

A1 külszfnen a romaiak kiváltképpen sokat műveltek az arany-
leiéreken. Vöröspatak és a Csetátyc-hegy aljában különösen bám'i-
latba ejti még a szakértőt is az óriási külvájás, a hangyabolyszeríí
munkálattal. 'A •Jiiegybíen sok harminc-ötven méter mély horp'álí
látni amelyek kisebb tárók egész tömkelege által vannak egyrnásj-il
kapcsolatban. A Nagy-Kirnik hegyben, ugyancsak Vöröspatakon!,
Koma község m el l ét t'találtak egy ilyen régi római művelésre, amely-
nek falait ritka simaságban véMék ki. T l t egy tűzhely is van a kő-
zetbe vágVa s 'asztal és székek kőből kifaragva. A Hollókő trachit-
kúpja több mérföklnyi 'körben kimagasodva mutat ja az Ősbányá-
szat vésőjétől eredő míéjy Ivomlokbarázdáiát. Ez 3 begykúp elől-
hátul a Péter-Pál nevű gazdag aranybányák hálózala. A'z északi lej-
tőn éppen úgy, maiit a délin, amerre csak a szem ellál, régi vajasok,
üregek tátonganak, mint a római bányászatnak bátramaradt nyom'ai.
A1 Korábián űzött bányászat a Jeruga főtielérien kezdődött külfej;-
téssel. A fejtés tüzeléssel kezdődölt, de a vcsőmunka nyomai is lát-
fc'atók. Hogy 'a tüzelés á l ta l fölhevített kőzetet vízsugarak által szé!;-
repeszthessék, a Jernga'déli oldalán a Mária Lorettó nevű nagy üreg
mellett egy vízgyüjtőmedencét építettek, amelynek körvonalait még
most is fel lehet ismerni. A vízválasztó germcéből kiemelkedő kúpot
mély kűlvájás mletszi végig. A belőle kiváj l trachiltömeget 30.000
köbméterre lehet becsülni.

Képzelhető, hogy milyen óriási munkát igényelt ez a külvájás
akkor, amikor még a liobhaiiószerekel nem ismerték. A modern tech-
nika eszközei nélkül az ősök itt legalább tízszier annyi munkát végezi-
tek mint most kellene. A' külszínen ugyan az eredmény kedvezőbb
lehetett, mégis a .rerugán és a környéken löbbezer munkás keze dol-
gozott, hogy ezekjet a vajasokat elkészítse. A felérek fejtése a külszíni-
ről befelé és aktiról felfelé párhuzamosan haladt és a szabadban
elhelyezett nagy vízgyűjtőből zsilipeken lebocsátott vízsugarak se-
gítségével ismét^egy csomó más munkást lehetett az érc kimosásával
foglalkoztatni. A Jieruga telepen kívül a rómaiak fellárták a többi
szomszédos teléreket is.

Régi római bányaművelési helyek.

A rómaiak által Erdélyben művelt számos aranybánya közül
biztos tudomásunk van a következőkről: 1. Abrudbánya, Alburnus-
major, Alsófehérvármegyében, aranybányáiról nevezetes volt az egész
római uralom alatt Trajántól Ajuréliánusig tartós és bő aranya
mialt. Mlu'tán a rómaiiaík miegkülönbözieitck kél. Alburnust.. egy.
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majori és egy minort Abrudbánya közelében még egy kisebb
bánya is létezett.

2. Bojca Hunyadvárm egyében. Kiterjedt aranybányaművek
voltak nemcsak a helységben, de a vidékén is. 'A! régi művelések kö-
rülbelül 250 méter magas hegynyergen cserjével, dudvával ellepett
kő- és téglatörmelékekből keletkezett haimosodást mutatnak. A Ián-
kas lejtőn éppen ügy, mint a palákra néző oldalon. Az utóbbi mű-
velések helyén két házhelyet is lehet felismerni. Az egyik házhely)
nyoma közvetlenül a hegytető alatt látható, 'a második pár méterrel
lejebb fekszik, de még ezalatt is akadtak ,1 875-ben szántás közben,
egy nagyobbméretű feliratos kőre, annak jeléül, hogy ott valamilyen
nagyobb kiterjedésű épület állhatott. Ugyanezen az oldalon az eke-
vas többször szántott ki rónfai pénzérméket 1871-ben is kiemeltek)
itt egy, kőmozsarat, amelyet azonban összetörlek. 'A nyergen tíz épü-
let romjára akadtak, amelyek hármas sorban vannak alapozva. A1

külső sorban négy alapfal látható, ezektől távolabb két más ípüleit
alapfala vonul, még pedig az egyik na,gyobb méretű, emellett egy
nyolc méter hosszú, leknőalakn üreg tátong, amely a maga idejében
fürdő .lehetett. A1 bojöai oldalon, a szegélyen, három épület, alalp-
fala emelkedik M' a földiből s ezekfői távolabb l a l á l W a l ó a tizedik1

níagyobbmíéretíí épület romja. Boio.átó] visszafelé t erjed elmésebb'
épületcsoport \alapzata ismerhető fel, ahol már két kőmozsarat 'és
három őrlő kőlapot 'ástak ki, amelyeket a 'dévai müzenmban őriznek.
H1 mozsarak anyaga brecciaszerű mészkő. A kőlapok közül kettőt
kvarckonglomerátból, a harmadikat kvarcporfirből faragták ki.

Ugyanitt salakhalmok is láthatók, amelyek régi kohászatról
tanúskodnak. Bojcán a római korban nagyobb kiterjedésű aralny-
tnosás is létezhletett, erre vallanak! a még most is látható vízvezetékek,
amelyek egymás fölött kiépített víztartókból kapták a vizet. Ezek1 &
vízvezetékek 'a vízgyűjtőkben fe l fogot t esővizén kívül egy csermely-
ből is nyertek állandó vízforrást és egészen Bojca szélső házáig kí-
sérhetők figyelemmel, fiz egyik altáró Bojcán szintén a rómaiak ide-
jében keletkezett. Magassága két. mféter, szélessége fent ötvenhat.
a talpon hatvanöt centiméter. A főtét éppenúgy, mint a táró martjait
simán faragták te. A táró iránya és [atpemetkedcsc eléggé pontos.
Hossza a római korban mintegy 500 méter lehetett. Ebben a táróban
közönként keskeny, párkányszeríí kiszögelléscket lehet felismerni. Két
vakablakalakű mélyedést is talállak, még pedig egymással szemben.
Mintán Bojca a rómlai korban az ottani bányászat központja volt itt
nagyobb bányahivatal is székelt, amelynek szolgálatára katonaság
volt kirendelve és ezek lakhattak az előbb líeírt épületekben. Bojcai
szomszédságában, Trestián is bányászkodtak a rómaiak. Itt a vájó-
telyeken csontvázakra is akadtak. Ezek egyike-másika mellett rab-
láncot is találtak. Ügy, is hívják ezt a rómiái eredetű bányát most:
Csontbányja,
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3, Brád, Huny advármegy ében, római bányászat ny;omait ta-
núsítja.

4, Búcsúm. A dákok és a rómaiak Búcsúm vidékén, a Korabián
az aranyat Í300 méteres magasságban termelték és ezen külszinti
művelésekben igen gazdag, magfes tartalmú érceket Fejthettek ki. A1

rómaiak elődjeik nyomán haladtak.; a Kr. sz. u t á n i második száz év
elején a rómaiak 'Korábia vidékén nagyobbmérvű bányaművelést
rendeztek be. A bányaigazgatóság Aanpellimibaji volí. A hegytető-
ről mindenfelé v ízgyüj tőosatornák sugároztak sz^t, amelyek az eső-
Vizet és a hóolvadásből eredő nedvességet fe l fogva, azt a víztartóba
vezették. A hegy kúpja alatt meglátni a kéSszáz lépés hosszú és ugyan-
olyan széles tónak a körvonalait . Rímek a tónak a közelében arany-
zúzásra használt kőmozsarakai. l a l á l h i k . Régen t e olyan tömegesen
hevertek az őrlőkövek ezen a tájon, hogy az oláh nép az egyik völgyet
ezek után az őrlőkövek után Vailca Ruzinak nevezte el. A Korabián
ma is számos római tárót l á l n i . - E z e k e t a tárókai a rómaiak vésővel
és kalapáccsal vájták ki.

5, Gebe, Hunyadvánnegyében, Kőrösbánya közelében, római
aranybányák színhelye voll. A római aranybányászok nyomait fel
lehet ismerni a Cebq-Magarán. F-K! a hegyei csaknem húsz méter
széles bevágással szelték ál . Ezt a külszíni bevágási a rómaiak ügy,
készítették, hogy a begy kőzetét tüzeléssel porhauy ősi tolták lukiig!,
amíg ezt pörölyökkel s-íél nem kalapálhatlak, fgy haladlak a leién-
szerű hasadékokig, alvói azután (árnak;]! véslek. Római tárókat
látni a József-tufa és az AdámMáróban. Az egyik marion alul, mint-
egy, húsz centim ét én m élv, durva vésés van. Ilt kétségtelenül párkány,
volt a rómaiak idején!, a vízelvezető árkocska m e l l e t t és csak az újabb
időkben vésték azt utána, hogy a szűk táróhoz könnyebben térjenek.
Felismerhető tehát a római művekre jel lemző szabatos vágat, ame-
lyen a bányavíz lefolyása is biztosítva vő] 1. Sőt a felmérést megköny,
tiyítő kiszögellések is észrevehetők.

5. Kajánéi, Kiskaján, Bojca mellett, római bányák nyomaival.
7. Kőrösbánya, Hunyadvármegyében, szintén római íirauyr

bányászat színhelye volt. Itt egy i lyen római vajasban az egyik bá-
nyaiígyclő számos római bányaeszközl talált .

8. Lupsa, Torda-Aranyosvármegyébeu, regi római aranybá-
nyák nyomaival.

9. Nagyág, Hunyadvármegyében, kitűnő Lellur aranybányászat,
amelyet már a rómaiak műveltek. E tárók itt-ott alig egy méter ma-
gasak, rigyhogy csak hasoncsúszva járhatók be. A római fejtés tüze
lőmunkáinak nyomai számos helyen felismerhetők.

10. Nagyabnás. Nagyalmáson, Hunyarlmegyében, olyan külső
műveletekre akadtak, ameiy.ck részint a római korból valók, részint
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az azt megelőző időszakból. A bozsericai begy. tetején 12 méter széles
külvájásban. több római műveld látható. A kilencvenes években itt
határárkolás közben római bélyegzetű mécsesre bukkantak. Hossza
nyolc centiméter, szélessége öt és fél. A talpán kettős körben OCTAVJ
bélycgvésel olvasható. A mécses jól iszapolt piros agyagból készült.
Ügy látszik, hogy a fennsíkon római vigilia is állhatott. Ugyanezen a
helyen a hatvanas években egy fazék római bronzéremre is bukkan1-
tak. Kómái épiiJelmaradványokal talállak a Háncs-hegyen is. A négy-
szögletű téglák között egészen épeket és új benyomással díszíteil
téglákat is talállak, amelyeknek anyaga gyarló,an van iszapoiva, de
annál jobban kiégetve.

Az akkori rómiai bányaniűveze tőség egyik oszlálya ezen a
ponton székelhetett. A kornyackia nevű hatalmas k ü l v á j a t mellett
róniiaj téglákat találtak, lejjebb pedig két római bánya üreget és egy.
épületcsoport alaipfaUül. Kagyaimásiiak egyik római küivájalában
találták azt a szoborcsoporLozatol, amely. Jupitert és Junól ábrázolja.

11. Olfeiibánya, Tortii-Aranyos megyében, római bányászat-
tal. Egyik romjai táró homlokzatán látható kőbevésve kél angyal,
keresztet emelve kezeiben. Jeléül annak, hogy, ezt a rónuu'ak által
ide kényszermunkára k ü l d ő i t keresztények készítették. U g y a n i t t ta-
láltak löbb, romjai származású bá^iyaszersjcámot, mécsest és egy,
aranymosó ^készüléket. A hagyományok szerint hindii készíttet-
hetett magának Mátyás király, hat pár aranylemezből való sarut, ame-
lyet akkor vett fel, amikor áldozni járt.

12. liodna, líesztercenaszud megyében, római aranybányák
nyomaival. Megtal/ilí^ák azokat a rovátkákat, amelyekei a római
bányászok a táró martjaiba ^7éstek, hogy. jelöljék a táró haladását az
egyes időszakokban. J^linius szerint a zsarnok Néró császár idejé:i
i l t némely napion ötven l'ont szabaüarainyat termeltek és több ezer
bányász kalapácsa volt itt működésben.

ül linda, Himyadinegyébea, római bányaművelés nyomaival.
Itt a termésaraiiyat kihordták a külszínre, míg a telérkőzetet nagy/-
részben .a bányában olrakosgatlák, nyilván a kiszállítás nehézsége
miatt. Ezt a készletet az utókor feldolgozta s ara,uy.tartahna tonuán-
kénl 30 gramm volt. A rómaiak itt több mini száz évig dolgozhatlak,
de feltűnő jelenség, hogy az azelőtt Mihiály.-Lelérnek nevezett, egyik
telérbe szakadó, úgynevezett Zsói'iai-tclért nem fejtették le, valószlí-
iiüle"' azért, miért ez a telér omladozó kőzetben haladt és azt biztonsá-
gosabbá kelleti volna lenni. Ezért nem bántották a másik, négy móler
magas .vastag télért sem, mert az is .omladozó kőzetben halad. A
rómaiak a '4'udai bÁiiyamffvelési szinteket vízemelőkerékkel víz-
mentesítelték. Egy ilyen vízemelő kerék roncsai a kilencvenes évek-
ben kerültek napfényre.

A rudai bányákban talállak egy római korból származó fel-
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iratos törőmozsarai is, amely arról tanúskodik, hogy a rómaiak az
érceket magában a bányában zúzták fel és amalgamáliák. Ezeken a
tárgyakon kívül még számos római lelet került ki a rudai bányák-
ból a múlt század végén. -

14. Vöröspalak, Alsófehérmegyében, óriási római bányászat
színhelye volt. A vöröspataki római bányászat közelében vannak
még nyomai egy másik római bányatelepnek is, a Vörösp.atak alatt
fekvő Erdővölgyben, is.

15. Vörösloronynál, a helység déli oldalán bányák nyomaira
akadtak amelyekben római bányaszereket, bányamécsekeL találtak,
A gneiss és palarétegekben rézkova is fordul .elp, ez,t azonban a
rómaiak nem fejlettek. A római táró az Olt folyó balpartján fekszik.
Közel a betöréshez egy szintes vonalat véstek. Itt találtak egy lámpát
és két római érmet.

16,-Vulkoj Za]atna vidéke szintén római aranybányászai nyo-
mait mutatja. Ezekben a római bányákban találtak három új lámpa-
bélyegei, két felírásos töredéket és két római származású dombor-
míívet.



Bányatulajdon.
Az aranybányászatot a tartomány meghódítása után azonnal

megszervezték és természetszerűen, az állam foglalta le a bányák jó,-
részét és azokat házilag kezelte.

A fiskussal a császárok ugyan tetszésük szerint rendelkeztek,
magánjövedelmüknek azonban csak azt tekinthették, amitia korona-
uradalmak gyümölcsöztek. ;Ez!ek legjelentékenyebb részét a pro-
vinciákban a bányák képezték.

A bányajövedelem a császári kincstárba folyt be s valószínű,
hogy oda folyt >be a magánbányákban termeli arany és ezüstfém is.

A bányák, miután nem képeztek a császári khacstiárnají elide-
geníthetetlen vagyonát, a «lex vipaseensis» megengedi az eladást rész-
ben vagy 'egészben, valószínű, hogy vétel után juloltak nemesfém-
erek birtokába a magánosok.

Magánbányászat volt Vöröspatak, Ol'fenbánya és K:orábia körül
is. A vöröspalaki bányából ismeretes viasztáblák közül három vilá-
gosan szól a magánbánya bérletekről s határozottan magánbányára
vonatkozik mindegyik.

A kolozsvári múzeumban lévő viasztábla szerint: Mummius,
Asclepias fia saját bányamüveit -- opcras suas --• bérbeadja Aure-
liusnak, Adjmpr fiának, 70 dénárért 164. évi május 2Ű4Ó1 november
13-ig. A bérlő részletekben fizeti le a megállapított haszonbérössze-
get, de a tulajdonos öt oestercius napi kárpótlással tartozik neki arra
az esetre, ha felbontaná a szerződést kölcsönös megegyezés nélkül.
Ugyanígy, fizet kárpótlást a bérlő is, ha a Kitűzött határozatokat nem
tartaná be pontosan. Ha a szerződés tartama alatt víz szakadna be
a bányába, úgy a bérlő méltányo.s kárpótlást kap.

A második szerződésben L. Ulpius Valérius 70 dénár évi bért
állapít meg Socraüóval, míg a harmadik szerződés szerint Tisut ,ős
Bradua 1.05 dénárt fizetnek ugyancsak egy, évre Coslitutus seniornak.

Miután a bányatulaj donosok nem tudtak írni, a szerződési
ügynökök szerkesztik, szigorúan megszabott és a törvényben gyöke-
redző iminták szerint. A tulajdonosok eszerint analfabéta, egyszerű
emberek, amellett szegények is, mert b á n y a j ö v e d e l m e i k igen
csekély é r téke t k é p v i s e l n e k .
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A háromszázhalvanöl dénár évi dí j jal javadalmazott légioná-
rius közlegény, valóságos bankár volt hozzájuk képest. Ilyenformán
életviszonyaik alig kül'öubözbeLlek a bányajobbágyokétól, akiket
Dalmáciából telepítettek ide.

De római iparlovagoknak, kiérdemesült dccurióknak, tönkre-
ment eques romanusoknak Marcus Anrélius koráig Dáciában semmi
nyoma sincs, sem a bányatulajdonosok, sem a bányabérlők sorá-
ban, pedig más provinciákban ezek bírlak az, állambárleteket.

Traján a. bányákat házilag kezeltette, a dalmát és pirusta mun-
kásukon kívül rész Lw t teli a bányaművelésben a császári rabszolgák
és a szabadosok is. A bányamunkások termékeik ininő.síége szerűi L
voltak megkülönbözlielve. Igyi találkozunk aiirarii, argentarii, íer-
rarii. aerarii és plunibarii elnevezésekkel, amint azok aranyat, ezüs-
töt, vasat, rezei és ólmot termeltek. Yöröspalakon és Zalafnán a
bányatulajdonosoknál dolgoznak a leguii aurarium gyűjtőnévvel egy-
befoglalt munkások, akik vagy az aranymbsásnál foglalkozó pirusták
vagy, más coionusok, akik kézi szekéren húzzák ki a^ aranyat. Hogy,
ők ,inkább •szabad polgárok, azíi,ránt a Kr. {utáni 161. évben
Ainpellumban lulus Verusuak és nejének, Lucillának írásban meg-
örökített ihódolö nyilatkozata som hagy. kétségben, miután olt a
liberlusok, a rabszolgák és a leguii aurarimnosok egymástól elkülö-
nítve vannak felemlítve.

Bányajövedelem,

A dáciai aranyművek jövedelméről nincs bizlos tudomásunk,
de tegyük fel, hogy csak húszezer munkás dolgozott itten, a kartha-
genai ezüstbányákham pedig negyvenezer dolgozóit s tegyük fel,,
hogy, hetenként és íeje.nkénl egy p i s e t termelt aranyban, úgy, évente
1.1.2ÜO 'kilogramm arany termelési kapunk, amelyet Plinins szerint
Gulacia, Lnsitania és Asluria adoLL együttesen,

Mennyi arany került ki a Cselátyeból Vöröspatakon, azt a
králeralakú üregek köblártalmából számítják ki és felteszik, bogy<
csak ügy, lehetelt érdemes e kőzetet lefejteni, ha 5üÜ métermázsában
legalább 0.77 kilogramm aranyat larlaíSnazolt. Képzelhető, hány
e/cr kilogramm került ki csak innen.

Ezeknek az aranykincseknek a felfedezését a Tóniaiak Traján-
nak köszönhelik, de ő maga is nagyra becsülte a kinesforrások jöve-
delmeit, amidőai áldoziaiot hozott Jupiternek és Plulönak, a iöld és
az ^aranvkincsek teremlőinek és ezeknek ollárok,at emelt.

Római bányászköszöntés.

Zalalnán az ezüslkohók kibővítésénél még a háború előtt:
talállak egy. oltárt, amelyet M. N. K. Yerecundus Apulum dccuriója
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emeltetett. Szövege: Daeee fortune salutari Marcus N. N. Verecimdus
Decurio Municipii Apulensis pro salute sua el suorumque omnium.
Votum Libenter Maritum Posuit.

Az oltárfaragó úgy látszik, ampellumi bányamunkás lehetett,
aki azonban nem tudott tökéletesen lalinul. Deae helyett Daeee-t
írt, fortunae helyiéit fort^une-t írt, valamint feleslegesen írta az ét
szócskát, miután suorum után que következik.

Vierccimdus ^lecurionak ez az ollárcmelése a Kr. utáni 180.
évre eshetett, amikor az aranybánya vidék nagyiiehezen újra fellér
legzelt az Ér eh egységben lezajlóit, markomannok által végbevitt rom-
bolások után.

Az a Lény, hogy a bányaszerencse istenének, Fortuna Saluta-
risnak oltárkövet emelt Verecnndus, mutatja, hogy a római bányá-
szok ehhez az istenhez fordulva, kezdtek munkába.

A <dáciai aranybányászat kormányzata szem előtt tartotta a
hivatalnoki és munkásszemélyzct egyéni jólétének ápolását és meg-
engedte, sőL talán el is rendelte a/, .anyagi és erkölcsi érdekek élőn
mozdítására törekvő szervezkedési. Ilyen egyesületek voltak Am-
pelliunban és Alburnus majorban is. Ismeretesek közülük Col légi ima
Jovis Cerneri (temetkező egyleí), Collrcgium Herclini, Collegiuni
Cervae. Ezekniek a kollégiumoknak a rendeltelés.e volt a tagokat
kölcsönösen segélyezni, társasösszejövetelcket rendezni és közös is-
tentiszteleteket tartani, de * nem voltak beillesztve a bányaigazgatóság,
szervezetébe,

Az aranybányászatnak a biztonsági és bűní'enyítő szolgálatát
a legközelebbi helyőrségek kirendeltsége teljesítette. A1 bányaigazgi-
tás székhelyién, Zalátnán és Vöröspalakon a 13. légió egyik osztálya
állomásozott.

E két bányahelység -szakadatlan érintkezést tartott fenn Dácia
hadparancsnoksága székhelyével. A Vöröspatakon talált viasxtábláií
csoportjában két szerződés a 13. légió tábora mellett keletkezett
telephelyről keltezett. Kr. születése után 143. évi május IG-áról szóló
szerződés egyikében Dashis Breucus rabszolgát vásárol Belluis Ale-
xandertől a másikban, amely Kr. sz. után lüO-ban kelt, hasonlókép-
pen tesz Clandius Julianus.

Hogy, a kálónak és az általuk képviselt hadcsapalok a rendőri
szolgálaton kívül és a büntető exekuciókon túl résztveLlek-e a bánya-

művelésben is, az nem ismeretes.
A határ őrizetével megbízott katonákat állami területeken te-

lepítették le a rómaiak, akik fenntartásukra földet kaptak díjtalan
használatra. Ezek őrizték az állam birtokát képező bányákat is. a
katonákról szóló római felírások száma igen nagy, ami arra mulat,
hogy jobb nevelésben részesüllek s fontos szerepei, játszottak az élet-
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ben. A. bányászat és más állami javak őrzésén kívül kitűnő or-
szágutak építésével foglalkoztak. Már Traján ideje alatt két
évvel a dáciai foglalás után építettek utakat. Erről az időről szól
a Tordálól két mérföldnyire fekvő A j Ion kolozsmegyei község hatá-
rában talált római inérí'öldmutató, amely Kr. után 10. évből szárma-
zik, a következő felírással: Cohors 1. Flavia Ulpia Hispanorum Milí-
liaria Civium Romanorum Equitata.

A bányák rendőri szol gála Iára kirendelt katonákra vonatkozik
az a felírástöredék is, amely, állítólag egy katona síremlékét jelölte1.
A felirat említést tesz Marcus Aurélius Maxiniusról, aki a 13. légió
veter árnisa (volt.

!A [dáciai aranykerületben már a rómaiak idejében különös
Utasítások és rendszabályok léteztek az ércek olvasztására, a kohá-
szati műveletek pedig mieg vol'lak adóztatva. A (római birodalom
megszűnésével és a népvándorlás zavarai közben a hazai lemkohászat
teljesen parlagon hevert.

Midőn a karpok elpusztították a virágzó római bányászatot
Dáciában, Fillipus Arabs császár újjáépítette Apullumol Kr. után
247-ben és pénzverő hivatallal látta el, De -ez a pénzverő nem sokáig
volt működésben, mert a rómaiak 252-beu Kr. után egész Dáciát
elveszítették.

Az aranybányászai fénykorában itt római veretű pénzeket ver-
tek, de a dáciai pénzverőből görög felírású érmek is kerültek ki. A
dáciai pénzverőben rézérmeket is verlek.



Idegen telepesek.
A Traján által betelepített dalmata és pirusta bányásznapén

kívül számos idegen is telepedett meg Dáciában, az arany bánya mű-
velés által felvirágzott kereskedelem révén.

A bány.alisztviselők sorában találni már görögöket is, akiknek;
egy része az Ampellumban állomásozó bányahatóságnál volt alkal-
mazva. Zmaragjdus a számvevőoszlályon volt alkalmazva, Diocles
igazgatósági írnok iyolt, Callistns pénztáros volt, Lconas segédszám-
vevő stb. Ezeken a görög származású hivatalnokokon kívül találkozni
a viasztáblákon is görög nevekkel.

A görögöket.a bányászat körüli ügyek vezették ide5 mint keres-
kedőket s mint ilyenek külön testületet is .képeztek. És, hogy ezek
a görög üzenek 'mijLyieji nagy összeköttetésben állottak uiég a kül-
földdel is, -mutatja, hogy az egyik kereskedő Dalmáciában áruházat
rendezett be, egy másik pedig Lemnos szigetén folytatott üzletet
az adásvevési szerződések között egyjk ^például egy Apalaxistrum,1

nevű görög'fiúról szól, egy másik egy Theodora nevű, Kréta szigeti
rabnőről, míg egy harmadik szerződés egy, Passia nevű görög leány-
kára vonatkozik.

Az éleim és görög vállalkozókon kívül sok más nép képviselői-
vé] is lehetett találkozni a bányavidéken, így lithéniaiakkal is.

De sok sstemitaiis volt a bányavidéken, különösen Kommagena
és Doliehe városok származoLEjai, akik annyira elszaporodtak Am-
pellumban, hogy .egyidejűleg három papot is képesek vojtak díjazni.
Az Érchegység külső emporiumait a galáták szállottak meg. Éppen-
így találunk galátákat a íehérkőrösi bányászatnál is. Ha még hozzá-
tesszük, hogy szlávok .és p-ainnonok is vegyülnek az ittlakó dákok!
uépkeverékébe, előttünk áll 'a r ó m a i u r a l o ín a l a t t i b á n y a v i -
d é k e k l a k ó i n a k n é p r a j z a .

Kisebb római bányászat nyomai vannak még Kreesunesdben,
Hunyadmegyében, Kisfaludon, Alsófehérmegyében. 'Gyulafehérvár-
tól északnyugatnak római vízviezielékre akadtak. A víz onnan az
Ompojba szakadt és a bányavizek levezetésére szolgált. Lipény. és
Petrilla között római aranymosások nyomai vannak.

Bányászeszközök gyéren fordulnak e}ő a régi római bányák-
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bán. Vöröspatakon egy vízmerítőkerékre akadtak, amelyhez hason-
lók e'sak San Domingóban fordulnak elő. Érleltek a rómaiak a lég-
szellőztetéshez is, mert nemcsak kendők lebegtetésével frissítették
fel a levegőt, de külön e célra lemclyüett szélaknákkal is. Az érc?*
szállítás a növendékek dolga volt. Erre mutat az egyik viasztáblán
megörökített gyerek megvásárlása is. A vukoi bányában találtak egy
kőrisfából készült nagy teknől, melyben az ércei kifelé hurcolták.
Ugyanitt találtak egy kőmozsarat is.

A kőrösbányai bányászszobor-lelet amellett tanúskodik, hogy
bőríáskában a vállukon hordozlak ki az ércet.

Világításra agyagból készült mécsest használtak, amilyent
Bojcán, Vöröspatakon, Korábián és Offenbányáii is találtak. Az idői
valószínűleg az elfogyott faggyú szerint mérlegelték a bányában.
Szerszámaik közül ismeretes a véső. A hegyes szerszám kalapács-
módra illeszkedett a nyélbe s más kalapáccsal vagy kőluskóval súj-
tottak rá.

Az érc törésnél kőmozsarat használtak, ilyenek előfordultak
nagyobb számban a lumyadbojcaí római bányákban, ahol kézi őrlő-
gépekre is akadtak. Kjsbányán pedig egy vágatban a kéziőrlő melló
leláncolt csontvázra is bukkantak. A régi római bányászmécsesek:
alakja nem igen tér cl a római házimécseseklől.

Ez a nagykiterjedésű aranybányavidék, amely a hódító Tra-
ján idejében még teljes biztonságot élvezett, már Hadriáii császár
korában villongások színterévé vált,

Az elfojtott bosszú érzete hevesen kitört és a dákok készséges
szövetségesei a roxolánoknak, akik lloeziába rontottak, hogy Dáciát
egy csapásra szakítsák el a birodalom törzsétől. Hogy milyen veszélyf-
ben forgott ekkor Dácia, ki lűnik abból, hogy Hadrián leronlalla a
Dunán a Traján császár által épílell hidat és már Dácia kiürítésére
is gondolt.

Ezentúl az aranybányák vidéke folytonos zavargások színhelye.
Marcus Aurélius idejében Raus és Kaptns asding vezérek lámád Iák
meg az arany vidéket. Gémes hely tarló azonban ezt a veszedelmet
még elhárította, de Vöröspatakot az asbingok mégis feldúlták addig,
amíg a scgílség nnegérkezett. A Kr. utáni 108. évi március 2Q-i keletű
viasztábla már erifői a pusztulásról említési is tesz, a betörés tehát
107-ben történhetett.

Albumus majorban a vagyonosabb bányászok és üzletem-
berek féltettebb okleveleiket, háztartási cikkeiket mély táróba rej-
tették s a-lakosok a keleli és északi hadállások valamelyikébe igye-
keztek menekülni. S bár sikerüli is Vöröspatakot elhagyniok, a
Maros folyót már nem bírták elérni, mert a lázadó dákok leshelyeiíc-
ről rájuk rontva, lemészárolták őket s így • az elrejtett kincsek hollé-
téről felvilágosítást adni senki nem tudott. Nagy szerencse az utó-
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korra, hogy legalább a viasztáblákra sikerült ráakadni. Hogy itt Kr.
sz után a 167. évben az aranybányászat egészen megszűnt volna,
n-em igen hihető, mert hogyan állott, volna még fenn kilencven évig
Dácia az aranybányászai jövedelme nélkül, hiszen Róma csak az
arany, ezüst és a só miatt tartotta magáénak Dáciát.

Tisztán nemzetgazdasági és pénzügyi szempontból a rómaiak
tovább -is bányászkodták itten, k ivál t Septimius Severus alatt, aki
az ötödik légiót a bányavidék hátvédéül á l l í lo t la oda és annak pre-
fekturájával az Ércbegység északkeleti völgynyilásait közvetlenül
elzáratta.

De így sem dolgozhatlak nyugodtan az aranybányában, meri
Maximinus uralkodásának kezdő évében, 236 tavaszán a gótok fel-
tartóztathatatlan áradata a Duna torkolatánál lakó népeket is f el-
zavarta, kik így kénytelenek vollak lovább vonulni.

A gótok nyomában vér és pusztulás áradt mindenfelé és 238-
ban Kr. sz. után ezek a népek fedjperzsclték Moréziában Istrost. A!z
időközben császárnak k i k i á l t ó i t Phillious Arabs, segítsége későn ér-
kezett meg, AnipiiiHum is a lángok martaléka lett.

Még siralmasabb sorsa lehetett az Ompoy völgynek. Alburi-
nus major a prédavágyó karfpók zsákmánya lett. Üjra kellett fel-
építeni Amrpuhmiiot, úgyhogy 250-ben Kr. sz. után Colonia Nova
Apulensis név alatt szerepelt.

Hiába, volt Phillipusnak az az igyekezete is, hogy A^pűllumot
247-ben pénzveröhivalal felállításával kárpótolta, hogy ezáltal is
biztosítsa a fémllányákal 255 körül Kr. után a római birodalom az
annyi véráldozatlal létesített Dácia tartományát egész Tessalonokig
elveszítette >és a gótok csordái özönlöttek azt el.

Az aranybányászat lehanyatlása a karpok betörésétől számít-
ható. A góloknak utánuk már kevés puszlítanivaló akadhatolt Dá-
ciában.

I(gy pusztították el ezek a barbár népek az olyan szép virág<-
zásnak indult érchegységi aranybányászatot Dáciában, A bányák
magukra, hagyatva bedüledcztek, bejáróik begyöpösödtek, a bánya-
városok .elenyésztek s még a neveik is feledésbe mentek.



Bányaművelés és népvándorlás.

a felbőszült méhek, úgy kerekedlek fel az Ázsia belsejé-
ben lakó különböző népek a Kr. utáni első száz evekben és tódultak
nyugat .felé, maguk előtt tolva a közbecső népeket.

A magyar birodalom 'földjét is két ízben más és más nemzet
foglalta el hosszabb időre a bennszülöttektől. A hun és avar a ma-
gyar-nemzettel rokon némáét, de egyikük sem vetette i t t meg a lábát,
hanem .nagyrészük itt elpusztult, a maradék pedig visszavándorolt
Ázsiába. -'Hogy ezekben az időkben a bányákat művelték volna,
az alig hihfető. Legfeljebb a< k ö z l e k e d é s t ő l i t . á y o l eső he-
g y e k b e n l e h e t e t t n é m i b á n y a m ű v e l é s . Mindkét hódító
nemzet ittléte alatt legtöbb'nyire háboruskodva élt. nemigen értek
rá a bányaiparral foglalkozni. De fémek dolgában mégis bővelked-
tek, amit a szomszéd népektől hadizsákmány, hadisarc fejében el-
vettek. Aranyról, ezüstről bőven emlékeznek meg a krónikák. Vidé-
keinken, mindig volt olyan bányászati cikk, amelynek termelése nem
szünetelhetett és amelyet a föld barátai és ellenségei egyaránt, meg-
becsültek és amely, miatt ősidők óta híres volt hazánk földje messze-
fekvő államokban s ez a begyeinkben található nemesfém volt.

A ifémbányászát bizonyára sem a Felföldön, amelyet a ró-
maiak sohasem szállottak meg, sem Erdélyben, a rómaiak elvonu-
lása után, soha teljesen nem szünetelt. Ezt feltételezi az ,a tény is,
hogy. a dákok, a karpok túlélték a Kárpátok völgyeiben a rómaiak
hatalmai hazánk földjén. Ezek a nép f aj ok benn voltak abban a nagy
népszövetségben, amely, iá keleti gótok vezérsége alatt egyesült. Ai
nemesíembányászát, amelytől az ősi hegyi törzsek bizonyára soha-
sem fordullak el teljesen, meg volt. Ez „a hadászat Gepidiában is
virágozhatott.

Még több valószínűséggel állítható, hogy. sóbány ászát is volt
ebben az időben hazánk földjén. A mindennapi szükséglethez tar-
tozó sót foly.íön és folyUon termelték. Ezt bizonyítja az is, hogy első
magyar királyaink ^a sótermieiésb'ől és (sós/állílásból jelentékeny]
jövedelmet \Jiuztak, mert itt nyilt sóbányászatra'akadtak.

Mint már emlíLettük, a honfoglalás korabeli időkről úgy emlé-
keznek meg a krónikák, nüünt anuclyek bővelkedtek aranyban és
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ezüstben. Pray a hunok bejöveteléről ezeket írja: «434-ben Kr. után
Attila és Bledla az uralkodás örökébe lépve, létrejött a hunok és a
rómaiak között a béke. A skyták, 'akik a dologban járatlanok voltak:
és már a rómaiak elől is elszökdöstek, meghódoltak a hunoknak.
A rómaiak részint visszavomiltak, részint a hunokhoz csatlakoztak^
akiknél nyolc aranypénz fejenkénti váltságdíj mellett szabadságu-
kat tovább élvezhették. De a rómaiakkal való szövetség ritkán tar'-
Lőtt sokáig. A Tolnaiak a .hunoknak évi 700 font aranyai; fizettek
hadisarc fejében, eltekintve attól a 350 font aranytól, amelyet már
előbb fizetlek ki loldválság címén. De más hadikiadások megtérítése
fejében is fizettek 6.000 font aranyat.

A chersojnesi ütközet után a rómaiak a hunokkal újbói békét
kötöttek s a következő feltételeket fogadták el: a hun foglyokat szál-
badonbocsátják, .6.000 font aranyat fizetnek hadiköltség fejében és
ininden évben külön hadisarc néven 2100 font aranyat róttak le.
Minden római fogoly, szabadoubocsátásáért 12 aranyat fizetnek. Meg-
szavazlak még más mennyiségű aranyat, amelynek megállapítását
a római szenátusra bízták.

A hunok lakomáik alkalmával arany- és ezüstserlegekből ittak
s ilyen edényekben bővelkedtek. Kardjaik markolata is különböző
ékkővel volt díszítve, nemkülönben nyeregszerszáiuaik is dúslakod-
tak arany, ezüst és drágakődíszítésekben. 't

Bigila, Attila kedvence, távozása alkalmával száz font aranyat
kapott. Vert réz- vagy czüstpénzt a hunok csak a szomszéd népektől
kaptak hadisarc fejébön. Ha a hunok vertek is pénzt, azt a szomszéd
Allamok pénzeinek mintájára verették.

Egy. bún pénzdarabról is tesznek említést, amelyet Atilla az
aquileai győzelem emlékére veretett volna. ErrőrScliödclius «Histo-
ria politica de Regno Hungáriáé» című művében azt írja, hogy, ezt
a pénznemet tiszta aranyból verdék. Egy darab belőle II. Rudolf
császár kincstárában volt. 'Valóban ez az érem csak hamisítvány.

Tilmann Friesen szerint Attila az arany pénznemek vereteséi
különös gondbfajn részesítette. Ezzel Friesen azt akarja mondani,,
hogy Attila a 'legtisztább aranyból és ezüstből verette pénznemeit.

De, ha ez a kitétel bizonyítja is azt, hogy Attila pénzt veretett,
még nem mondja meg benne azt, milyen nyelvű felírás volt azokon.
Miután azonban a hunoknak volt saját írásmódjuk, valószínű, hogy,
a pénzek feliratai mindkét oldalon hűn nyelven vollak szerkesztve.

Ritíus Mihály «De regibus Hungaricus» című művében azt
írja, hogy, Attila a pénznemeken megkoszorúzott turulmadár jelvét-
nyéket használt.

Attila alatt a hunok színaranyat is hordtak össze és a véneb-
bek az uralkodó fényének emelésére és hatalmának elismerése fe-
jében ebből a szíjtia^ranyból a fejedelemnek ajándékot hoztak. Az
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adakozásnak ezt a neméi Ammianus Marcclliniis a béke koszorújá-
nak nevezte el. Koszorús aranyat vetlek el a legyőzött népektől élie-
tük megváltásának ára fejében, így a konslantinápolyiaknak is ke-
gyelmet osztottak a hunok ilyen koszorús aranyért .cserébe.

Jornandes szerint, araikor Attila meghall, holttestét éjjel titok-
ban a föld alá rejtették. A testei előbb arany, 'ezt ex üst, végül egy
vaskoporsóba ^zárták. A régi szokás szerint ilyen szertartás mellett
temették 'el a hunok hatalmas uralkodójukat,

,E három fém jelképezte a következőkéi: az arany a halott
legnagyobb/díszét, az ezüst a hadi.Lúd óm anya L és a vas a neirízetek
legyőzeLését. 'A hunok ilyen módon akarták kifejezni Attila iránti
hód'olalukat, >aki nemcsak a rómaiakon aratott győzelmet, de más
államokat is meghódított. Hialalmas uralkodó volt, aki, ha nem
is volt nagyobb hős, mint az akkori korban voltak', die vetekedett
velük halalmával, fényével és felsőbbségével.

A 17. század második felében Attila pajzsát és buzogányát
Széchy Mária birtokában őrizlek a munkácsi kincstárban.

Meg lehet állapítani, hogy Attilának nemcsak a pajzsa, de bu-
zogánya is fennmaradt (mind a két ereklye a Rákóczi-ház kincsta-
rából való), és., hogy, A-^líla pajzsa egyszerű acélból készült, ami
régiségére vall. Hogy mi Löríéni: eziilán ezzel a két ereklyével, nem
lehet tudni,

Nemesfémek Pannóniában.
Baján Khagán alatt 568-ban Kr. ulán az avarok meghódítot-

ták Dáciát és nemsokára rá Pannóniát, ahol a longobardokat talál-
ták. Az elfoglalt kincseket váraikban, a gyűrűkben helyezték el. A£
avarok 'nem viseltek gyapjúruhát, hanem bőrből készüli öltözet-
ben jártak, amelyet csaltál kötőitek össze.

Folytonosan háborút viseltek a szomszéd államokkal és 575-
ben. arra kényszerítették a rómaiakat, hogy ezek nekik évente 80.000
fiarab aranyat fizessenek a béke árában. 578-ban Baján, az avarok
Uhagánja Turgitiust küldte a 80.000 darab -aranyért, aki azt a római
császártól el is hozta. Később az avarok khagánja a rendes 80.ÖOÜ
aranyon kívül még 20.000 aranyal kövelel éven Le a rómaiaktól. Theo-
pháncs erről az ügyről a következőkéi írja: «Az avarok Mauriüustó]
küldöttség útján követelték, hogy az évi 80.000 font aranyon kívül
mé£ 'más 20.000 arfaii^tit fizessen, amely pénzösszegei a császár a
béke megóvása érdekében megfizetni nem vonakodott.* De még így
is megkurtílva érezte magát a khagán és visszamenőleg is követelt
még 20.000 aranyat a császártól. A követséget útnak "indították és,
mint Menander emlíLi, Eípidiust választották meg egyhangúlag ennek
a küldöttségnek a fejévé. Ebben a küldöttségben volt Targitias is,
az avarok bölcse.
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Hogy mit végzett ez a küldöttség a császárnál, arról Menan.-
dór a következőket írja: «A khagán TargJLiust küldötte Elpidiussal
együtt Mauritius császárhoz és az évi 80.000 font aranyon kívül még!
20 ezret követelt. Mikor a küldöttség a császárhoz érkezett, az ren-
deletben meghagyja, (hogy az avaroknak ezt a kérését teljesítsék!,
meri a császár a háborút nem akarta, azt utálla».

Nagy Károly 796-ban Kr. után Aericus grófot küldte, hogy
a/ avarok nagy sokaságát Európából kiűzze. Aeneas győzött és a.
hadizsákmán}' egy részéi Nagy Károly a nemrég megválasztott Leó
pápának küldte ajándékba. A zsákmányolt nemesfémek másik részét
az ország nagyjai között osztotta szett, de a templomról sem feled-
kezett meg.

Renanus szerint az avar hadizsákmányból a moguutiai temp-
lomnak ajándékozott a császár egy nagy részi.. Innen származik a
templom dús gazdagsága, ahol többek közt egy Benna nevű arany-
kereszt is volt 1200 márka súlyban. A laertíszten a kövelkez'ő fel-
írás volt: «A'uri sexcentas habét haec crux aurca libras». Ebből az
avar zsákmányból készüli kél anmykelrely is e templom száraára,
amelynek egyike 'a legjobb minőségű aranyból készült, 18 márka
súlyú. A nagyobbik kehely még súlyosabb volt. Mindkét kehely
füles volt és úgy kívül, mint belül a legdrágább ékkövei voll díszítve.
Fali. ujjnyi vastagságú aríany. Magassága egy rőf. Hasonlított két
fülével egy mozsárhoz. Képzelhető, hogy az 'avaroknak mennyi ara-
nyuk volt, ha csak egy ütilcö Cetben is ennyi arairyat fizettek hadi-
sarcképpen.

A népvándorlás korszakában a barbár népek betörései a pénz-
forgalmat hazánk földjén megakasztották. Az ötödik század kora-
beli római ctisászárok pénzérmeiből csak elvétve találunk aranypénz-
nemeket, .rézpénzcket pedig egyáltalán nem. Sem IdncsleleleKbeln,
sem sírokban. Saját pénzük a bevándorlóknak nem igen volt. A sír-
mezőkön talált pénznemek gyakran át vannak lyuggatva, mert bir-
tokosaik díszül hordták s ez a birtoklás ágról-ágra öröklődött s ígyj
a sírokban talált ilyen átlyukasztott pénzdarabok a temetkezés ide-
jének pontos meghatározására nem alkalmasak. Az avarok urai má-
nak idejéből van néhány; sírleletben VI. és V,1I. századbeli bizánci
arany. Ezek a solidusok egyrészt nem kopottak, másrészt nincsenek
átlyuggatva, ^ehát jelenthetik a temetkezés korát. l. és II. Juslinia-
nus, II. Constantius és Phokas császár aranypénzeit találták ezekben
a sírokban és pedig egy-egy sírban legfeljebb két egymást követő
uralkodó .egy-egy solidusa fordult elő és így meg van a valószínű-
ség, hogy, a pétis: veretesének és a pénz sírbahelyeziésónek ideje között
hosszabb vidőköz nem igen lehetett. A budapesti Nemzeti Múzeumban
őrzött .szentendrei sírleletben vaai két aranyérem.'Az egyik L JusLi-
mán császár fél solidusa, előlapján a császár jobbra tekintő diadein.es
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mellképe. Körírása: Dominus Noster Justiiius Piiis Félix Aügustus».
Hátlapján:, «V.ictoria Auguslorum». A felírás felett áll balra Vicloria,
jobbkezében koszorú, balkezében kereszt és golyó. A másik érem
Phokas .császár aranyérme, az előlapon Phokas koronás mellképa,
jobbkczében kereszt és golyó. Körírás: «Dominus .Noster Phokas
Pcrpeluus Auguslus*. A hátlapon Viktória alakja, jobbkezében pózna,
amely .felső végén Krisztus-monogrammal fejeződik be. A balkézben
keresztet és golyót tart. Körírás: «Victoria Augusti».

Alpár vközség szélén, a holt Tisza partján az avargyűrük alap-
jától lefelé 08 darüíb régi tárgyal találtak, amelyeket a budapesti
Nemzeti JVl'úzJemiiban az alpári ősielet név alatt őriznek. Ezek kö-
zött .̂ a tárgyak között, van kilenc edény, amelyek közül kettőnek fé-
nyezett, yörös és fekete színű, kör-körös, zegzugos talpa van, amely-
ben bekarcolt díszítés van, fcliiér agyaggal kitöltve. Van a tárgyik
között egy, szürőtöredék is, szintén agyagból. Négy véső, harminc-'
három tűző, aggancsból készítve. Huszonegy obszidián, kova, jás-
pis és opálból hasított szilánkocska és egy agyagkoroug, amelynek!
egyik .lapján legyezőszerű, lebcmyés középrész van.

íKunágoíán, Csanádinegyében, is találtak 1. Jusliniáii korabeli
aranyat, Szentendrééi I. J'uslimts és PJiokas korabeli aranyérmq-
ket. Mindkét leletben 'ezüst edény, és tölcséralakú karperec is volt. A;Í
lutóbbi.lelelbien előfordult két kengyelvas is a VI. és VII. évszázad-
ból. Ezek a kengyelvasak annyiban érdekesek, mert sem a görögök.,
sem,a rómaiak 'kengyel vasa t nem használtak. A kengyelvas és patkó
tisztán avar találmány, nrert a görögök és rómaiak, hogy a lóra
felugorjanak, lándzsáik végén egy keresztfát használtak.

A knnágotai leletben találtak bizánci műemlékeket. Keskcnyi,
hosszú és vékony aranyleniezkéfcet díszítő munkára. Ezek ugyan-
azzal ,a technikával készültek, mint az osztópataki leLet egy. része.,
Az alakokat az aranylemezbe bélyegzővel nyomták. A felső sorban
halászatot lehet látni az ábrákon, az alsóban vadászatot. Egy ágas-
kodó oroszlán és egy térden nyugvó vadász, aki a vad'at lándzsa'-
javai fogja fel, egy csjoportozalpt képeznek, ez a csoport a lemezek
hosszában folytonosan ismétlődik.

Kerek lemezeken bacchikus jeleiictiek láthatók, amelyeket ma-
gyarázó körírással láttak>el. A még jól kivehető női alak és a férfialak
melleit :görőgnyelvű felírás -van. Ezt a lemezt a győztes katonák, mi-
kor birtokukba került, 'széjjelvagdosták és készítetlek belőle két
darab három ormú 'boglárt, amelyek mindegyikében három lyukat
fúrtak s oda 'három zöldszínü üveggyöngyöt illesztettek.

Találtak ,még a knnágotai leletben több, egymáshoz hasonló
hüvelyi orma laraiiytöredékel, egyszerű díszítéssel, továbbá számos
ezüstboglárfc, amelynek motívuma egy háromszögben elhelyezett;
négy, gömb és !alatta rojit. Eizek a hogliárok tulajdonképpen rézből
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készüllek £s csak vastag 'ezüstlemezzel vannak borítva. Sőt az arany-
tárgyak js eredetileg rézzel voltak bélelve, de a reziet az oxidálls
annyira .megemésztette, hogy a réz tökéletesen elfogyott Ezeket az
arany- és ezüstékszcrekel a szíjak, ele különösen a szíjvégek díszí-l
tésénél használták és szögekkel 'erősítették a szíjhoz.

Az avarok a fémeket nem igen termelték, hanem más nem-
zetektől rabolták el. Bizonyítják ezt azok ax ékszerek is, amelyeket1

az avarsírokban találtak. S mulatják egyszersmind az avarok féuy-
üzési .hajlarniát is, akik ö^tözlet'eikre egész kincseket aggattak l'el,
hogy .szomszédjaik előtt: gazdagságukkal feltűnjenek.

Az .avarok az aranyat és ezüstöt csak külsőleg alkalmazták.
A magja rendesen,réz, vagy bronzfém. Díszedényeik sincsenek tiszta
ezüstből ,verve, hanem polinből, amely, hasonló a mai kinaezüsthö-5.

Az avarok maguk pénzt nem vertek. Náluk kizárólag bizánci
pén/ volt forgalomban.

Virágzott ^azonban az avaroknál a kovács- és ötvösipar, s ha-
bár .ékszereik durvább mezben készüllek, mint a bizánciaké, mégis
voltak szép ékszereik is, amelyeknek alapját más barbár nemze-
tektől Kvették át.

Az ozorai leletben, Tolnainegyében, aranyboglár, gyűrű, haj-
tű és csatt fordult elő, amelyeken aranyfoglalásban hol gránát, hol
üveg ,van becsiszolva.

Mindez a lelet azt bizonyítja, hogy, az avarok harcias küzdel-
meik közben a kovács, szíjgyártó és ötívösipajral is foglalkoztak.
Erről .tanúskodnak az általuk készült keléiű, rövid kardok, nyíl- és
lándzsavégek, vascsaltok, kengyelvasak és bárdok, bronzdíszítméH
nyekkel vellálva. Feltűnő szépek a három, páronként előforduló dí-
szes, néha aranyozott, vagy ezüstözött csattok a ruhakapcsolás cél-
jaira. A nemesvölgyl női sírokban az egyik hegy lejtőjén bronz fülbe-
valókat, •üvegcserepeket, aranynásfákal, knripereoeket és haj tűket,
leltek. Pénz ax avarleletekben ritkán fordul elő, mert egy időben a
frankok tmindon. nemesfémből kifosztották őket és csak bronztár-
gyakkal díszítették ruháikait. Egyébként az avaroknak igen finom
ízlésük volt. Baján fejedelmük a Móric bizánci császártól ajándékba
küldött ^aranyágyat csak azért küldte vissza, mert nem volt eléggé
ékesen elkészítve. Aiszép formák iránti érzéküket azok az arannyal és
ezüsttel .befuttatolt tárgyak is tanúsítják, amelyeket az avarok ma-
guk készítettek.



Ezüstbányászat Magyarország földjén,

Visszatérve az előző kor bányászatára, meg kell még említeni,
hogy mikor Dáciát 'a rómaiak elfoglalták, itt már ezüstbánj'ák is
lehettek hazánk földjén, mierl számos Dáciában vert érmet talál-
tak jezüstből, amelyek a Macedón birodalom felosztásának idejéből
valók .és amelyekéi csak a dákok hozhatlak forgalomba. Its, hogy,
esrek az érmek erdélyi származású fémből valók, legjobban az bizq-
nyítja, :hogy. az érem f énu'züsíje nem tiszta, de két, sőt annál is több
százalék Baranyát tartalmaz, ami a régi, erdélyi ezüstérmek jellege.

Ólomtermelés,

A dáciai érchegységben és a rudnai bányászatnál a rómaiak
alatt ólomérceket is termeltek, amelyeket az arany- és ezüstolvas-í1-
tásnál használtak, mint olvasztó anyagot. De fémólniot is termeltek
Dáciában, ezt mutatja a fématom különböző alkalmazása ipari
célokra.

A Sarmizegetusa romjai közti ásatásoknál azt lehet látni, hogy.
a ^rómaiak az ólmot a szobrok ellensúlyozására használták. Továbbá a
padlót(borító kockakövek és az oszloprészek kötésénél is alkalmazták.
Az ott kiásott amfiteátrumban és a közfürdőben ólomcsövekre akad-
tak. Ölmot használtak a koporsó beőntéséhez, sőt egész szarkofágo-
kat is készítettek ólomból.

Ólomból készül lek ,a szórakoztató helyekre szóló belépője-
gyek és ólomból koszul Lek képes pénzfizetések teljesítéséről és ter-
mények t kiszolgáltatásáról szóló elismervényj egyek is. Ólomból ké-
szítettek még szobrászati és építésizeli díszílményeket.

Vasbányászat.

Hogy a rómaiaknak Erdélyben vasbányászatuk is volt, az egy-
részt a feltalált felírásokból bizonyítható, másríészít az a sok ébrein
és vasszerszám tianusítja, amelyekre a régi gyalári és teleki vasbá-
nyákban akadtak, A'ígyalári hegyekben előforduló barna vasérc kü-
lönösképpen 'alkalmas lehetett a vasgyárlásra, mert, ha ezt kellő-
leg felaprították és faszénnel jól összekeverjék és ezt a
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megizzították, a szén redukálta a vasércet és bizonyos sziv.acsszaríí
vasat kaptak, amelyet azután tovább lehetett idomítani.

Hogy s. rómaiak Gyalároii, Hunyadmegyében, vasérceket, fej-
tettek, azt régi bányák újratoyjtásánái lehetett tapasztalni. A bányá-
ban előfordullak római érmek, emberi csontvázak, lócsontok. Való-
színűleg a 13. légió míÍKvelÜette ezeket a bányákat, akik1 a vasat fegy-
vergyár lásr a h a sznál l ált.

Gyalároii kívül Várhegy helységnél találtak még régi római
vasolvasztó maradványokat.

A,hunyadmegyei Telek község határában, régi alapfalak rom-
jai ,közül kiástak egy l}elírásos ^emlékoszlopot, mely -egy méter
széles,és egy. méter hosszú kőfalpilléren állott, s hátlapjával az épü-
let falába volt beépítve. Mikor 1904-ben kiásták, a munkások széjjel-
törték. 'Akkor sikerült 16 darabot még megmenteni belőle és abból
rekonstruálták azután megfelelő, betonból készült ágy alkalmazá-
sával. Később kiderült, hogy az alig négy négyzetméternyi területi!
épület alapjából 19 'érmet is szedtek ki a munkások, mélyek közül
egy bronzam'uletlet, egy ezüst és tizenkét broiiz és vörösrézpénzt
sikerült a dévai múzeumba beszolgáltatni. Az érmek nagyobb része
kopott és oxidálódott, 'elalaklalaliíloll. A meghatározhatók között
vannak Hadrianus, Septimius 'S-evcrus, Marcus A'urelius és Anto-
nius érmek.

A Traján császár'állal meghódított Dáciában 110-ben Kr. sz.
utál nagyon fellendült a bányászat Caracallus egyeduralmának ideje
alatt, kinek kegyességéért hálából e m l ók oszlop öt állítottak a szeren-
csés vállalkozó cunductorok, akik valószínűleg nem hivatalnokai,
hanem bérlői lehettek a teleki bánya- és vasműveknek.

Az< egész telepen még két alapozott épület nyomait ásták ki. A
falak vastagsága 60 centiméter. Az egyik épület homlokzatával ke-
letre, hossztengelyével észak-déli irányba vo l t beállítva. Szélessége
18 méter, egy hosszfallal két hét és fél és nyolc méteres belvilágú
részre osztva. Hossza'Valószínűleg jóval nagyobb volt az eddig isme-
retes 22 méternél. Honi;l;okriészében valószínűleg az intézőség hiva-
talos helyiségei és lakóosztálya volt elhelyezve. ÖL méterre keletm
az épület északi vége előtt állt egy másik épület, amit azonban még
nem ástak ki teljeséül. A bányatelepet valószínűleg Ampulumból
és Sarmizegeluzából igazgatta a telepen tartózkodó művezető.

Az érceket kosarakban, emberi és állati erővel szállíthatták;
az olvasztókemencékhez és jó minőségük miatt pörkölés nélkül ke-
rülhetlek az olvasztóvermekbe vagy «buckókemencékbe», ahol mind-
járt kovácsolt vasat és további tisztítás után acélt is termeltek.

Buckókemencék a telep keleti részén, közvetlenül a Cserna-
palak partján és a telep fennsíkjának szélén lehettek. Ezek mögött,
a második sorban, de a telep közepén, a kovácsműhelyek voltak, pár-
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huzamosan .a kemencékkel, amelyeken túl, nyugatra a harmadik sor-
ban, megint párhuzamosan a kúpvcrmek. Hogy, a kitűnő vasércből
milyen kiváló minőségű vasat és acélt tudtak előállítani, azt a lelc<-
tekből lehet megállapítani. Itt gyártották a bányas&crszámokat is, de
valószínűleg nagyon sok más ipari cikket is, így főleg katonai fel-
szerelési cikkeket. A gjyárürCájiyaik olyan .'kelendőségnek örvend-
hettek, hogy, a bányaművek nem is 'győzték az ércszállítást és kény-
telenek voltak a szomszédos bányaművektől is szállítani ércet..

A felvirágzott vasipar azonban nem volt hosszú életű. A Ka-
leti-tenger partján feltűnt gótok Kr. sz. után 200-ban már a Pontus
környékére jutottak vonulásukban és olyan fenyegetően, leplek fel,
hogy.-250-ben Kr. után Caraealla császárnak már fegyveresen Kellett
fellépni ellenük. De Valjerianus császár id ej eb én, ''a túlerővel támadó
barbárok előj a lakosság menekült és 256-ban Kr. után már Apul-
lumban is beszüntetitek a pénzverőt. Ebben'a veszélyben a vasgyár-
ban is megszűnt a munka iés a mimikások valószínűleg Moesiáho!
vándoroltak ki.

A népvándorlás ideje alalt a hunyadi vasipar Gyalárra hú-
zódott vissza, ahol a fejl'ődő inagyar birodalom- alatt ismét éledni
kezdett.

A régi bányaműveléseken kívül négy salakhányőt is fedeztek
fel, az legy.ilíi a pl-ockói hegyen van, a MonoszUir felé vezclö úton. kettő
a vajdahunyadi városi erdőben, egy pedig azon a hatalmas tiereplép-
csőn, amely Vajdahunyad és Alsötelck halárában van. Az első három
kistérjedclm'ű és közveíl énül a vasérctermelés helyeinek tőszom-
szédságában van. ,A vasércet kis hordozható buckókemencékben a
helyszínen olvasztották ki 5—10 kilogrammos vascipókal termeíve.

Nagy kiterjedésével meglepő a negyedik salakhányó, mely, a
teleki szoros bejáratánál le,vő 8 '.m'éter magas tereplépcsőn van.
Hossza 240 méter, szélessége körülbelül 100 méter. Csak i l t lehetett
az a hatalmlas iaprtíelep;, ahol a környék bányáiban termált vas-
ércet kiolvasztották, miért itt közel volt a víz és a rengeteg erdőség1.

Ennek a xégi ipartelepnek első nyomait 1850-ben fedezték fel,
amikor a .bányakincstár részére építettek itt utat. Az úttest, építé-
séhez szükséges,bevágás elkészítésekor többszáz métermázsa salakot
bolygattak fel, melynek egy kis részét az úttest fedőanyagául hasz-
nálták fel, de miután megállapították, hogy, a régi salak még 30—35
százalék vasat tartalmaz, ötven mázsát beszállítottak Govasdiára és
körülbelül ugyanennyit a brassói társulatnak 1871-ben megindított
kaláni olvasztójába. A salak elhordása közben egy primitív, agyagos
földbe vájt kis buckókemencét ástak ki, melyben öt kilós Idotvasz-
tott vascipó volt.

'A f ej Lesi munkálatok közben három kúpvermet ürítettek ki,
Alapjuk két méteres átmérőjű kör, mélységük 2—2.2 méter. Oldal-
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fahik szép sima és felületükön semmi égetés nyoma nem látszik. Mí-
kor kiásták, üregük salakkal volt mteglöltve. Rendeltetésük kétsé-
ges, de hogy, valaini határozott célnak megfelelően készítették, az1

kétségtelen, meri feltűnő szabályos az alakjuk és a kidolgozásuk!.
Ezenkívül az olvasztó telep déli részén négy nyitott tűzhely

nyoma került elő, alakjuk négyszögletes, 0.8x0.8 méter szelvénnyel,
három oldaluk 80 centiméter hosszú, 5 centiméter vastag és lő cen-
timéterre kiálló csülámpaía lemezekkel voltak szegélyezve, míg a
északi oldal nyitottan állt. A Uízb'etyben az agyagos föld 15 centimé-
terre ki volt égve. A salaktömegben sok 5—6 milliméter vastag cse-
répedénytöredék volt elszórva, mfelyek feliülelén nincs nyoma az
olvasztásnak, vagy elszenesedésnek.

Alsó- és Ficlsőtcleknél kezdetleges, vasal olvasztó kohókra
akadlak, a Grovasd iáról kií'ulő Runki patak partján pedig elvitáz-
hatatlamil 'római származású téglákat talállak. Felsőteleken lak-
hatott a yasbányák műszaki vezetésével és a biztonsági szolgálattal
megbízott tisztikar. Telek községből szállították a dévai régiségtan!
múzeumba egy munkásnak a szerszámkészletéi: egy kilenc és fél cen-
timéter hosszú, a foknál kél centiméter széles, 24 deka súlyú b á-
ny á s z vés öt, egy 22 centiméter hosszú, 5 • centiméter széles és sok
ütéstől ellapítolt, -alul hegyes b ány á s z c s áká ny t, ami 1 kilót
nyomott, .egy 23 centiméter hosszú és 27 deka súlyú v é s ő t , egy 18
centiméter hosszú, felső fokán 4 centiméter, alsó végén 5 centiméter
széles bányászkapát, ami l kiló és 11 deka vol t .

Gyalárról is szállítottak a dévai múzeumba bányászfelszere-
lést. Itt a szerszámok mellett emberi csontvázat is talállak, amiről
feltételezik, hogy a szerszámok vol'i ..tulajdonosáé, akit ott érhe-
tett a bányaomlás. Jatvakorabeli, fiatal, de csontjáról ítélve r o s z -
s z u l t á p l á l t f é r f i l e h e t e t t . A kis véső melleit két bányász-
kapa feküdt. Mindegyik 95 deka nehéz. Az o t t talált bányászcsákány
hasonlít a Teleken talált csákányhoz és 3 kilogramm súlyú.

Ezek a szerszámok mind jól kovácsolt vasból készültek, nagyon
gondosan, de a rozsda erősen kimarta őket. Gya.láron találtak egy
báry ászméri ege t is, amtelyen a gyáros bélyege is látható: FESTI.
Gyalár a római klórban nagyobb vasbánya lehetett és Tclekksl és
a hunyadi erdőben fekvő Ruda és Alun körüli ősvasbányászvdi
nyomokkal együtt egy vasbányai kerületet képezhetett.

A gyalári vaskövek már a rómaiak idejében bányaművelés tár-
gyai voltak, amiről a gyalári porhanyós vaskőben kivájt üregek, a
felszínen található számos horpadás és a belső műveletekben ta lá l t
szerszám s eszköz tanúskodik.

A rómaiak sóbanyászata Dáciában.

Hogy a rómaiak Erdélyben sóra is bányászkodtak1, az kétség-
telen. A régi feljegyzések szerint P. Aelius, apuiumi polgár bérelte
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az állami legelőbet és sőbányákal. Egy veceli felírás is megemlékezik
a sóbányák bérlőjéről és a rórnia'iiak a sóinak kiVi felét tiltották is.

A «Salinae» helynév is arra mutat, 'hogy a rómaiak Dáciában
sót 'termeltek. Ez a helynév Felvincre illik, ahol a későbbi maros-
újvári sóaknák vannak és ahol tényleg megtalállak a rómaiak' ak-
náit, melyekből számos érem és szerszám került „napvilágra.

Kolos és Szék mellett is akadtak régi római sóbányára. Romai
sóbányászat nyomai vannak még Tordán, Szinden, Koppándoji, Víz-
aknán római bélyegeket is találtak. A tordai vár régi omlad ványaiban
a tordai sóbányászatra vonatkozó következő Felírást találták 1796-
ban: DITI. TERRAE. MARTI. DRUS(us). VERPID(ius). POLLEA-
!NUS. QUAESTT(or). ÉT. COLLKGfium). S. A. LINARI(onim) V(o-
tani). S (o l vermit).,

Rómiai sóbányászat lehetett még a Szamos mentén, az úgy-
nevezett r é t e n : Kozárvár, Monostor, Baca, Re 11 ég, Felör, Csicsó,
Keresztes, Alsó-Ilsva, Árpásló, Belliién, Nagykájon, Középfalva, Som-
kor, k, Virágosberke, Magosmart, Tohál stb. vidékein. Ezek a közsé-
gek mind lapályon l'eküsznek, a Szamos mentén, tehát sokkal köny-
nyebb, egyszerűbb volt a rómaiaknak itl sóra bányászni, és a sót
értékesíteni, mint a dojnibjokoji fekvő és a tutajozható Szamostól
mégis távolabb fekvő Désaknán, annál is inkábba/meri az említett'
községek határában, a só tömés bárhol 3—4 méternyi mélységben
már található, sől néhol szabadon kibújik. Innen a rómaiak rövid
itt tartózkodásuk alatlt könnyen termelhet telt sói és.azt a Szamoson
könnyen továbbszállílhalták.

A Marosújvárnak megfejelő Salinae helységről Plolemeus két-
szer is megemléke/jik, a p.eutingeri tábla is mutatja a helyet és Ra-
vennai Guidó is em-TítU. Jjmen is kedvező volt a szállílás, mert a sőt
a Maroson tutaj ózhatták le.

Sóbányászat leheléi L még Szcntpálon is, Homoród mellett^
ahol öt róinlai ak'nát is találtak 'és ,a kő/elükben gyakrain római
érmeket.

De nemcsak sóaknák romjai vannak Erdélyben a rómaiak
idejéből, hanem találtak különböző .edényeket is a sóbányákban,,
melyek a rómaiak idejéből valók. Ilyen edényekre akadtak Marosúj-
várott, ahol azonkívül urnákra és gyűrűkre is fakadtak, római tég-
lából készült, ódon boltozatra, egy. cifra ormójú imozaikkőre, mely-
nek lapján szőlőt'ürt alakzatokat lá tni . Ezen a inozaikkövön felírás
van ,amiből azonban öt betű hiányz,ik és a többi nem olvasható.

A jelenlegi tordai sóbányászattól nem messze van egy tér,
ahol a rómaiak a sót fejtették. De hátramaradt nyomok azt tanúsít-
ják, hogy itt már a rómaiak előtt is sóbányászat lehetett. A1 sófej-
tési helyek katlanokat képeznek, melyeket halmok öveznek és ezek-
nek a lankáin és gerincein vaunak a jelenlegi művelésiek elhelyiezva
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A1 katlanok feneke és oldala sóból van és mellettük egytöl-egyigí
azok a mélyedések, amelyek a régieK fejtéséből keletkéz lek. Ők a
sólömböt csiak felülről fejtették Ic. Ha számbavesszük azokat a
messzire kiterjedő katlanokat, amelyekből tömérdek mennyiségű
sót termeltek, és hozzáadjuk a sok bedőli, mélyebb üreget is, olyan
nagy sótermelésre lehet itt számítani, hogy legalább 3500 év üel !-
l e t t ' a n n a k e l f o g y asz t ásár.-i . Tehát Dácia ebben a korban már
e m b e r e k á l t a l l a k o t t v o l t .

És miután a sót Lykurgus Ki s-Az s iában, Livius censor pedig
Rómában megadóztatta, Dáciában is hasonló jövedelmi forrást ké-
pezhetett.

Hogy Vízaknán a romai xiralom alalt sóbányászat volt, azt ;a
lejtékes bevájások számtalan nyomain kívül római eredetű hamu-
vedrek, 'edények, pénzek, érmek és a «pápislás» nevű dombon volt
római castellimi maradványai is bizonyítják. Ez a vár a sótelepen
kívül 'épült és minden valószínűség szerint a sóbányászat védelmére
szolgált.

Nagyon valószínű, hogy a rómaiak a sót a Sajó völgyében is
bányászták, Sófalva és Bünk körül, ahol a kibúvásai vannak.

Épületkö és márványbányák a rómaiak
idejében Dáciában.

Igen természetes, hogy az építkezésében olyan választékos nép1,
mint a római, faragott köveket használt monumentális épületeihez
és templomaihoz. A dalmátok maglikkal hozták a római vallást és
isteneiknek ékes templomokat építettek, melyekben áldozatokat hoz-
tak nekik. Eigyikük Hierobotos napistcnnek volt a papja, amiről egy
felírás is megemlékezik.

Különösen díszes római építkezések voltak Várhely én, Hu-
nyadmegyében, ,a dákok székvárosában, mely Traján óta Colonia,
Ulpia, Trajana,, A'ugusta. Sarmizegelusa nevet viselt és miután Er-
délyben'nemcsak egy, hanem több colonia keletkezett, a m e t r o -
p o l i s címet kapta meg. Értékes műemlékek maradványai vannak
itt mozaik- és szoborcsoporLozatokkal. Itt nemcsak a castrum rom-
jaira akadtak, de kiástak egy amphtheatrmnol is. Szarkofágok, ur-
nák és csontok nagy számbaui kerültek napfényre, továbbá síreirí-
lékek Ostrovo maré helyén. Sarrnizegetusa nagykiterjedésű város
volt, amihez még elővárosok is tartoztak, melyek a jelenlegi Brazovi,
Demsus, Farkadin, Hjátszeg, Klopotiva helységekre terjedtek ki. Az
itt talált műemlékeket résziint a dévai múzeumban, részint a nagy-
szebeni Brucfcenthal-féle múzeumban őrzik.

Világos dolog, hogy. az ilyen nagyszerű építkezésekhez tömér-
dek faragott kőre volt szükségük a rómaiaknak, amelyeket a közel-
ben fekvő kőbányákban fejtettek.
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Kőbányák Dáciában.

Főleg két helyen találkozunk ilyen kőbányák maradványaival,
az egyik a huny adni egyei Várhely közelében fekvő Bukóvá márvány-
bánya, a másik a Dévától körülbelül félórányira fekvő trachit-por-
phyr köszegő.

A félig kikészített oltárkövek, szarkofágok, építkezési alkat-
részek, amelyekre a helyszínen akadlak, mindkét helyen eléggé bizo-
nyítják a római kőfejtés és kőfaragás nyomait. Quaderek, hengerek;,
bollívrészek, táblák stb. hevertek itt mindenfelé szán asz éj jel.

Ezeken kívül van még egy köszegő a római korból,!ánosfalván,
Ud var helyme gyében, és Persaiiban, Zalatna mellett: egy. márvány-
bánya.

Maros-Portuson, Alsófehénn egy ében, més/kőből faragott Ju-
piter szobrot találjak, három' felírással ellátott oltárt, cs-erqpper-
selyt. A kőfaragómunkák mellett találtak még öt ércszobrocská'^
•egy domborműlyű ezüslcsészcl, kél ezüst iányérl és sok ezüstpénzt.
Az ezüsttárgyakat azonban az akkori gyulafehérvári pénzverő be-
olvasztotta.

A római korból ismerjük még a tordaí hasadék melletti kő-
szegőt is. Ennek .a hasadéknak a kielieiii torkolata fölött látszik még
a fejtőmühcly, melynek hátfala négy méter hosszú és ugyanannyi
kiszökello oldalfallá is. E'z a í'cjlömíüneiy. a letfejLŐ.technika ritka
tökélyéi illusztrálja,

A rómaiak itt a kelet-nyugati ősapában és 20—30 foknyi déli
dőlésű, pados elválású rétegeket lépcsőse!esen fejtették. A munkások
kisebb csoportokban végezhették munkájukat és a lepcsoscel.es pa-
dot ék-al áveréssel emelték ki.

A íVágolt kő» néven itt ismeretes kőszegőbcn a műhelyeket
szögiele Lben és ^koncentrikusan hajtották és úgy lej tet ték a szép,
pados elválást mutató sziklatömböt, A '.kőzet itt minőségileg is a
legjobb. A dél:re néző homlokzaton 30—-50 centiméter hosszúságú
vésőbarázdák sorakoznak, a kő fej tökélyeken pedig bűvóüregckeí
i s ' f e l lehet ismerni, ahová a munkások az eső elől behúzódtak. Ezen
a vidéken különben másutt is látni római korból való kőszegüket,,
Szindig, sőt egészen Koppándig.

Ismeretes még egy. római korból származó kőfejtőhely Be-
zsánbaii, ami Dévától délre fekszik, Száraz-Almás fele. I t t öt pince-
szerű mélyedést talállak, de az utolsón túl még löbb bemosod ott és
megrongált mélyedés volt. A kőzet természetes elválási réseit igyekcz1-
lek felhasználni a munkások, 0.5—l méteres tömböket fejtettek ki.

Hogy ez a kőfejtőhely a római korból való, azt bizonyítja az!
1888-ban Száraz-Almáson, a kőfejtés! munka közben napfényre ke-
rült ' fel iratos emlékkő, melynek tetején medencealakú mélyedés volt,
ami'az áldozás befogadására való volt. A felírás szövege: Hercuk(i) ét
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Sylvano. 'Vexil(l)atio, L(egionis) XI'II. G(eminae) N. Aur(elius) Arinio.
V(otum) P(osuit) Immuni(s). Az egyes kisebb csapatokat nevezték
a'rómaiak vexillációknak.

Kiskalán római kőszegője,

Kiskalán, 'Hunyadmegyében, római néven Aquca, egy lankás
területen 'fekszik, szélső házai éppen a hegy fok alá ereszkednek. A
templom közelében látni a régi, lépcsőzetesen lefejtett kőszegeit. A
vésők nyomait a járókelő falusi nép ugyan sokféleképpen átalakí-
totta, de ennek dacára közönként meg lehet különbőz LeLni a római
kőfejtők 'vésőmunkáját.

A szemben fekvő Kőboldogfalva fölöl i egy, sokkal terjedelme-
sebb és egészen hasonló anyagú kőfejtőhcly létezik. Mindkét kőfej-
tőt 'a rómaiak már megnyitva találhatták. A dákok nyithatták meg
őket. Nagyon valószínű, hogy a dákok itt Kajában már a fürdőket
is ismerték és használták, éppen úgy, mint Algyógyon. A; kőbányá!-
szatnál előforduló Diogénes és Elivo név uLán ítélve, félgörög, pirusla
lakói lehettek Aquaenak.

Római kőfejtőhely Szílágymegyében,

Ilyen korból származó kőfejtő hely e t találtak Karika község
határában, az Ilonka-völgyben, a régi Porolissum város közelében.
Neve 'Szélesfal, románul Piaira lata. A kőszeg ő fehéres, könnyen
munkálható trachyttuffa, melyből Porolissum és annak a vidéknek
oltárkövei, síremlékei készültek és a város nagyobbszabásű épül étéi-
hez'az oszlopok, faragványok, lépcsőfokok ás más építészeti díszek.

A dél felé irányuló kőfe j tőfal meglepő épségben maradt meg.
A kőzet szöveti minősége miatt a főmfívelet csak 15 méter széles-
ségben törlénhetiett és ettől nyugatra nyolc és fél méteres mellék-
fal , észak felé mintegy, 25 fok a la t t hajlik, míg kelet felé egy másik1-
szárnyfal 5.8 méter szélességben, dél felé 30 fok alat t szögellik ki.
A legjobb minőségű qpületkövel a középső fal szolgáltatta, mely
ma is 21 méter" magas*. 'Kétharmadában egy kivé.selt nyilas van, 0.8
méter magas, negyven centiméter széles és másfél méternél vala-
mivel mélyebb. Valószínűleg a szerszámok elhelyezésére szolgált..

Zsákí'alva mellett van a «Szikla» vagy «C?,ikla» nevű római
korbeli kőfejtőhely. A kjőzet (pjarcdac'Uuí'i'a és a lei 'ejtell kődarabo-
kat sírkövekre, oszlopokra, díszítményekre alkalmazhatták.

Jánosfal van, Udvarhelymegyében, régi római kőszegőt talál-
tak, ahol a kőzetfejtés nyoma tisztán kivehető. A kőfej tés szobaszerű
műhelyekben történt, ezeknek a szélességei 5 méter és az egyik három
méternyire 'benyúló kőfejtőhelyen három alak van a falba vésve.
A követ három fal mién Lén fejthették és a negyedik fal irányában
távolítbatták el a törmeléket. Bemenet balra van a rajzokkal ellátolt
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kőfal. Lejjebb a tuffa mindig szilárdabb lesz és pados elválásokat
mutat. A nagy, szabatossággal levájL 3 méter magas falon két sorban
három emberi alak látható. Az egykori tűzhely korma az alsóbb ala-
kok lábáig ér. A felső, magányosan álló alak magassága 64 centi|-
méter. Alig észrevehető domjbprúságban van karcolva és inkább
csak körvonalazott alak, mint dombormű. Balkeze a köpeny Fedőibe
vész, jobbkezesein valószínűleg ifelyliet tart. Lábai 'aránytalanul
hosszúak.

Húsz centiméterrel lejjebb van a másik két alak. Az: elsőnek
alakja elég arányos, balkeze ennek is ruhája .reclőibe van bújtatva;,
jobbjában a kehely világosan kivehető. Etíől az alaktól jobbra, 20
centiméter távolságban -egy csak félig körvonalazott alak látható,
•aránytalanul hosszú nyakkal és szélálló fülekkel. A kelyhet tartó
j'übbkéz teljesen ki van dolgozva, de a lest Lobbi része el van mosódva.

A1 .Rccsenyéd és Sezla Maron körül laláll fogadalmi oltár,
anyaga Jánosfalváról származik, és érmek felírása: (Pro salule vic-
toris. Domini Nostri Marci Anrelii Severi pii felicis posuit liben-
ter», meghatározza a jánosfalvi kőfejtő létezésének idejét. Alexander
Severus 222 és 225 között Kr. $z. után uralkodott. A kőfejtő tenát a
római uralom alatt művelésben volt. Ennek az oltárnak a keletkezése
szoros kapcsolatban lehetelt az innen háromnegyed órányira talált
homorodszentpáli só f ejtés virágzás! korával, A sóbányák művei ői
és a hivatalnoki kar, az id(eseregletl kereskedők és iparosok és a
katonai őrszemélyzet rend érhették meg az oltárt.



A római bányászat vége Magyarország földjén.

Bányászsírok és bányásztemetők.

A legnevezetesebb bányászsírok azok, amelyekről L u k á c s
Béla volt kereskedelemügyi miniszter így emlékezik meg: «A Botes
és Korőbia közti hegyoldalon egy rengeteg által környezett vidéken.
60 pogány sírra akadtam. Zalalnától négy órányira, a híres Detunáta
bazallszikla közlelébűn, ahonnan a vöröspataki Kirnik és Lelty. he-
gyek láthatók, alattuk Albriulbányával és Bucsummal. Ezek a hal-
mok egy méter átmérővel bírnak és egy méter magasak', szabályos^
kerek alakkal, mindegyik közepén egy horpadással, valamennyi be-
gyepesedve. Közöttük légy nagyobb halom is volt, mely szabályos
alakú terméskövekkel1 volt beborítva*.

Lukács Béla itt egy egészen épnek látszó halmot fclásatolt és
annak egész hosszában északról délre húzódó árkot vágatott A föld
porhanyó volt, közönséges, kisebb kődarabokkal vegyítve. 31 centi-
méternyi mélységben már csekély. Miég 31 centiméterrel lejebb, a
domb kellős közepén nagyobb köveket talált. Mikor ezeket kiemel-
ték, terjedelmes, a nedvességtől tömörré vált szénréteget fedezett
fel. A földet gondosan ellávolítva, nagy, óvatossággal az egész széni-
re teget kifejtették. .A szénrcteg fekvése keleti volt, 1.9 méber hosszú
és 47 centiméter széles. Vastagsága 77 és 93 centiméter között válta*-
kozott. Emberi kéz addig még nem.bolygatta meg. Tartalmát alapoi-
san megvizsgálták és nagymennyiségű szenet, elszenesedett csont-
darabokat és apró cseréiptörmclákeket talállak.

A szénréteg 'alatt egy széntől és koromtól Feketére festett ter-
méskőréteg volt. Az egyes kődarabokon a lángok nyomát tisztán
lehetett látni. Ez a l a t j t a rétéig 'alatt a csákány már ép ősföldet
érintett.

A leletből arra következtettek, hogy a felszínen nagy kövekből
tűzhelyet csináltak,* arra fát raktak és ráfeklették 'a hullát, hosszában
kelet felé. Erre ismét néhány kődarabot fektettek és mikor" a hulla
elhamvadt, az odahordolt föld'd-el beborították.

Egy, bányamunkás ugyanakkor a Korábia heggyel szemközt
szintén felásott egy ilyen halmot és ugyanilyen leletre bukkant. Két-
ségtelen, hogy míndmegannyi halom egy-egy sír, s íigy bizonyos az
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is, 'hogy, itt a B'otes hegyen, 1240 méterre a tenger színe felett, 60
bányászsír van és pedig azoknak a dákoknak temetkezési helye^
akikről Erdély történelme f el jegyezi e, hogy a rómaiak, miután meg-
meghódították, bányamunkára kcnysze.rí'tetlék őket,

Ügy a Boíescn, mint a Korábián a rómaiak bányászkodtakí„
sőt Korábia alatt, a botesi tetemölől alig félórányira, a «Loretto»
nevű bánya mellott megtalálták egy római castrumn.ak a nyomait,
ahol valószínűleg a dák m u n k á s o k í r e k e n t a r t á s a r a egy. Apu-
lumból kivezényelt helyőrség állomásozott.

További ásatásai közben Lukács a bő lesi temetőben két he-
lyen összesen 150 ilyen halmot talált, a korábini oldalon, a «Loretto»
bánya szája előtt a régi romja,? gyarmat egy részének nyomait is
kikutatta. Egy nagy, négyszögletű épületnek tisztán kivehető nyo-
mai vannak ott, melyek a néprege szerint templom romjai.

Itt is több sírt ásatott fel 'és „a szén és csőn ír elegen kívül cse-
réptörmelékekel talált. • Egy-egy kisebb vas szeg is előkerült. A tes-
tet itt. is elégelitek és ázni tán a i'szén, csont és hamuréteget földdel,
borították. Urnákat nem használtak. Az egyik sírban a szén és csont-
réteg elválasztásinál egy. kisebb agyagedény, egy, kis korsó és egy
faíék ís előkerült.

Eigy másik sírban egy nő hamvai voltak 3.1 mé^er mélységj-
bcn. Itt a máglyahely a hegyoldalba volt bevájva és 3.1 méter magas
földréteggel volt beborítva. Ebben a halomban Lukács szén és ha-
niurcteg közölt egy obulust talált rézből/két nagy vasszöget, három,
agyagkorsót, melyek közül az egyik egészen ép volt. Talált még itt
egy igen szép cserápmécseslöredéket is, azonkívül egy másik, egé-
szen ép mécsest is, melynek elején tiszlán, olvashatóan <.<E'AOR»
név állott, továbbá egy fémtiikröl, két fülbevalónak a töredékeit és
egy, melléksziert. Az ékszerek és szögek s.szénréteg közepén ,az edé-
nyek a szélén voltak 'elhelyezve.

A tűz és a rozsda az ékszereket nagyon megrongálta, de mégis
kivehető, hogy a fülbevalóknak nagyobb, karika alakjuk volt, a mell-
ek szer pedig négyszögü volt, közepén egy kékes, nagyobb kővel,
melyei azonban, a tűz és nedvesség'szintén nagyon megrongált.

Az ékszerek .valami mészfaj la vegyülékéből voltak készítve s
annak felülete rézlemezzel bevonva. A réz oxidálódott, de a munka
kivitele igen szép lehetett.

A fémtükör 11. centiméter átmérőjű lapból állt, az egyik fele
négy. dűlő négyszöggel díszítve, amelyeken kis kőutánz!a,t!ok voltak
elhelyezve, ezekből három darab megmaradt. Üvegből voltak és .a
zöld színt a vas és réz keveréséből kapták. A tükör hátlapja simára!
és fényesre volt csiszolva, a szélen m;ég látszott a fogantyú Helyei,
mely, azonban nagyon réztartalmú.

Az edények közül érdekes a «FAOR* jeggyel ellátott mécses,
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amilyent Mommsen sem ismert. A Korábián van ugyan egy «Fanr>>
nevű bánya, de ennek a neve inkább «Kavar;-rá vezethető vissza,.

Érdekes, hogy szögekéi is találtak. Suchier szerint ugyanis a
szög megakasztja az ördög halaimat, hogy tovább ne árthasson. Aliol
a halál jelentkezett, ott nagyon sok engesztelő szertartásra volt szük-
ség, hogy az több kárt ne tegyen. Ezek közé tartozóit a szögek alkal-
mazása is. Azt hitték, hogyha oda nem szögezik a halált, az kén3re-
kedve szerint fog garázdálkodni. Oda kell tehát szögezni, fogva (ár-
tani, hogy legalább a hátramaradottam maradhassanak bátorságban.

A talált obulusok rézből voltak, de veretüket a rozsda miatt
nem lehetett kivenni. Ejég ép állapotban volt azonban egy Had-
rián korabeli pénz, melyet egy munkás ta lá l t ilt. Az érem első lap-
ján Hadrian domborművű képe mellett olvasható: (Hadrianus Aug.
Cos. Imp.» Az érem hátiiípján <Nilus» és ezalatt a folyót ábrázoló
alak.

Erről a római gyarmatról a római bányák sorában nincs em-
lítés, pedig eszerint bizonyos, hogy az abrudbányai és vöröspataki,
bányászaton kívül itt is egy nagyobb 'aranybánya 'volt, amely .a he-
gyek arany tartalmának kizsákmányolására volt szánva, pedig itt a
rómaiak re t tenetesen g a z d á l k o d t a k .

A fíLorettoü melletti bányahorpa olyan hatalmas'üreg, amely-
ben templomokat lehetne kényelmesen egymás mellé és fölé rakni.
Ilyen a korábiai bevájás is, amely'úgy képződött, hogy az 1240 mé-
ter magas hegyet kívülről kétfelé vágták. Egy óriási szakadás most
is mutatja ezt a hatalmas munkálatot. Tavak és vízvezeték nyomai
láthatók a szakadás két szélét képező hegyoldalon, melyeknek se-
gítségével szétrepiesztették a hegy a,tapydús, felhevített ércköveit.

Azt vélik, hogy a botesi temetkező helyen taláJt 60 domb sír-
hely, a többi szabálytalan távolságban fekvő korábiai halom pedig
a pirusta bányászok kunyhóinak maradványa.

A hullák megégetése olajjal .élesztett tűz segítségével történ-
hetett, mert a tűz ereje olyan nagy volt, hogy még a kemény csoiifr-
részeket is elhamvasztottá, úgyhogy a fogak és a végtagok csontjai
sem maradlak épségben. A tűz áldozatáld estek a sírban elhelyezeti
kegyeleti tárgyak is. Még a fémeket1 'is megviselte az égetés. A véko-
nyabb bronzsodronyok, lemezkék megolvadtak, a megmaradt érme-
ket és vasdarabokat pedig erős olvadási kéreg vonla be. Legépebben
maradtak az olajoskorsók, mécsesek, de a szövetnemüek és esont-
készítmények mind megsemmisültek.

A hullákat arccal kelet felé fektették a sírba, a korsókat a lá-
bak táján, a lámpájka,t a fej és a kezek körül talállak meg. Gyer-
m c k s í r nem f o r d u l t e l ő , női sír igen. Ezekben ékszereket is
találtak. Némelyik sírnál faragott sírkő volt, amelyek közül több
felírással volt ellátva.
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A szegénysorsúak nem lettek semmiféle kegyeleti tárgyat ro-
konuk sírjába, sem köveket nem emeltek föléjük. Csak egyszerű
szikladarabokból rakott körrel jelezlek a sírt.

!A vagyonosabbak korsókat raktak halottaik mellé, könny-
tartó üvegecskét, üveggyöngyöt, üveg- és cserép tárgyakat, vaspán-
tokkal díszített szekrényeket, i'ibulákat és stylusokat.

Véső, fúró vagy kalapács-féle tárgy nem volt a sírokban, ami
bizonyítja, milyen nagy becsben tartották éppen a bányászok akko-
riban a nehezen termelWelő és így annyira kéréseit vasneműt. Ai
hátramaradottak még a gyász napjaiban is féltékenyen őrizték vas-
szerszániaik,at és csak a tisztviselők sírjában- akadtak ilyenekre,
így stylusokra, melyekkel a viasztáblákra írtak.



A bányászat Magyarország területén, a római
birodalom szétbomlásától a honalapításig.

Azok közül a germán (góthok, gepidák, quadok, markoman-
nok, longobardok stb.), h-un-scyth'a (hunok, avarok stb'.) és szláv
népek közül, melyek a római birodalom szétbomlásától fogva a ma-
gyar honalapításig hazánk területén szerepeltek, itt csak a marko-
mannokat és quadokat, vagy, suavokat vesszük közelebbről tekin-
tetbe.

A markomaítnok már a Kr. sz. utáni első században a Duna
bal partján laktak. Marboci királyuk uralkodása óla a mai auszt-
riai és n y u g a t m a g y a r o r s z á g i földön állapodtak meg, A máso-
dik században volt a nagy markomann háború a rómaiak és az itteni
markomapinok hegemóniája alatt élő germán népek között. Itt tar-
tották magukat a nyiugat-római birodalom végnapjaiig, amikor a
hunok f elsőbbségének hódoltak be. 451-ben Chaloiis-nál Etliele alatt
harcoltak. Szomszédjaik ekkor észak felől a herulok nyugati irány-
ban, a quadok pedig keleti irányban voltak.

A quadok a markomann háborúban mint a markomannok szö-
vetségesei vettek részt. Lakhelyeiket a Kárpátoktól a Dunáig terjedő
erdő választotta el, úgyhogy a mai Magyarország észak-nyugati ré-
szeiben, a Tátra magaslatáig laktak. A rómaiak elleni háborúkban
később is mint a (markomannok társait említik őket. Kétségtelen, hogy
az ötödik században ők is behódoltak a hunoknak,

Ismeretes, hogy úgy a markomannok, mint a quadok b á -
n y á s z k o d ó n é p e k voltak. Ennélfogva kétségtelen, hogy hazánk
felföldjén a quadok bányákat müveitek és bányatermékekkel keres-
kedtek is.

A két nép lakhelyeire nézve a hun birodalom szétbomlása után
változás állt be, ami összeköttetésben volt azonban az észak-nyugati
szláv népek között megindult mozgalommal. Az avar birodalom kelet-
kezésekor itt már sem herulok, sem markomannok nem laktak, s
miután a szomszéd vidékeken 495—5124g szláv népek merültek fel,
a herulok, akik a'kk'or Dániába akartak kivándorolni, a szlávok
lakhelyein keresztül költözködtek oda. A markomannok pedig 550
körül a bajorok földjére telepedtek le.
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A quadokról csak annyit tudunk, hogy ebben az időben az ő
hatalmuk is alászállt, és hogy ők végül Waclióiiak, az akkor Pannó-
niában lakó lipngobárdok királyának felsőbbségél ismerlek el.
Utolsó feljegyzést róluk 568-ban találunk, amikor megemlítik, hogy az
lláliába vonuló longobárd király, Alboin seregével sok cjuad, azaz
suav is kiköltözött. De a népek zöme lakhelyén maradt és ősrégé-
szeti tanulmányok megállapítják, hogy ők a mindenfelé terjeszkedő
szlávok .ellenében fenn tudlak tartani magukat. Al ig férhet kétség
•ahhoz, hogy a liptónijegye.;i, úgynevezett pogány erődítmények a,
qnadok országának tcrülelén feküdtek. Miután pedig az erődítméi-.
nyéket nagyobb kiterjedésben, belevevő a V ág-erődítményeket isj^
alaposabb tanulmányozás ' tárgyává (ették, kétségtelenül megálla-
pították azoknak germán jellegét, sőt a Garam völgyében is hasonló
jelenségekéi észleltek, kétségtelenül meg lehet állapítani ezoknsk af
Vidékeknek ő s r é g i b á n y á i r a nézve, hogy azok a római biroda-
lom összeomlása után is m u n k á b a n v o l t a k és akik művellek
őket, a régi quadok utódjai voltak.

Másképpen állt a dolog a római Pannónia, Dácia és Dalmácia
bányáival. Ezek a vidékek ugyanis a nagy népvándorlás puszlílásai*-
nak voltak kitéve, am<i állal az oltani bányákal elhanyagolták és végül
teljesen beszüntették, így, a fonal, mely, az ottani régi bányászatot a
későbbi századok iparával összekötné, a római birodalom szétesésével
teljesen megszakadt.



A magyarországi bányászat történetének
általános áttekintése.

MiuLán a honalapítás ál i ál. megalakult Magyarország, Szent Ist-
ván intézményei által európai állammá lett, t e r ü l e t é n a bá-
n y á s z a t is új f eJ Vá r á g z ásn ak i n d n l t . Ez képezi a tulajdon-
képpeni m a g y a r o r s z á g i b á n y á s z a t k e z d e t é t . MiuLán pe-
dig azóta két, a bányászatra befolyást gyakorló nagy fontosságú for-
dulat á l l t be, - - a XV. század végén és a XVI. század elején hozott
bányászati reformok és a XVIÍI. századbeli átalakulása a bányászat-
nak, új tudományos és technikai irányok szerint, — a magyarországi
bányászai történetének h á r o m k o r s z a k á t k e l l m e g k ü l ö n -
b ö z t e t n i .

Az első korszak a h ön á l a p í l á s s á l kezdődik és szorosan.
véve 1523-ig tart, amikor -a magyar törvényhozás az általános bá-
nyaszabadság elvét emelte érvényre. A második korszak 1 5 2 3 - t ó í
M á r i a T e r é z i a u r a l Jk o d á s á i g L a r t o L t és a harmadik korszak
a hazai bányászatnak a XVIII. s z á z a d m á s o d i k f e l e ó t a tör-
tént f e j i ő d é s c .

A honfoglalás és a Hazai bányászat.
A IX. század vége Felé azokon a. vidékeken, melyek egykor a

hun birodalomhoz tartózlak, és amelyeknek egybeolvadása által Ma-
gyarország keletkezett, a társadalmi és gazdasági viszonyok nagyon
különböztek egymástól. Ez az egyes vidékeken a lakosok közéletéj-
nek és magájniélefiónek fejlődésében bizonyos elkülönülést eredmé-
nyezett, mely a bányászok között évszázadokig megtartotta döntő
befolyását. Ennek folytán, - - szemben az ország többi részeivel, —
különösen a Garam-völgy felső része és Erdély képeztek már kcz!-
dettől fogva nagy ellentétet,

Béla király, névtelen jegyzője ugyanis a honfoglalás 'eseményeit
elbeszélve, nemcsak Bana, vagyis Bánya várát említi, mint akkor
már létező helységet, — ez vő H a i k é s ő b b i S e l m e c v a g y Sel-
m e c b á n y a a l a p j a , — hanem a Garam völgyének meghódításánál
is egészen sajátságos momentumokról szól. így az ottani lakosokat
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határozottan a szomszédos «B-ohémi» és «Poloni»-tól és a «Sclavi» és
«Bohémi»-tól, akik tőlük nyugat és északnyugat í'elé laktak, külön-
bözteti meg. A Garam-völgy lakosairól azt mondja, hogy a honfog-
laló magyaroknak nem álltak ellen és hogy Bors vezér az ő hozzá-
járulásukkal építette fel Bors, vagyis Bars várát. Említést tesz arrólV,
hogy, a honfoglaló magyaroknak, mikor a zólyomi erdő felé vonul-
tak, a .garamvölgfyiek segítséget nyújtottak. Mikor pedig Árpád fő-
vezér a nyitrai szlávokon aratott győzelem után vitéz harcosainak
ezen a vidéken birtokot adott, ez csak a Nyitra és Zsilva folyó menta-
ben történt, s a Zsitvo vidékén is csak a turóci erdőig, 'dó arró(
hogy a Garani folyó mentén is adományozott volna birüokökat, nincs
említés. Végül a zólyomi erdőt is úgy említi, hogy az a lengyelek lak-
helyéig terjed, úgyhogy a zólyomi és turóci erdők megszállásáról a
honfoglaló magyarok által nincs szó.

Ezeket a körülményeket itt azért kell szemügyre venni, mert
éppen ezek a vidékek azok, ahol régebbi időkben a quadok bányá-
kat műveltek és ahol legelőször találunk ismét n e v e z e t e s b á n y á -
s z a t r a a m agy ár h onia l a p i tás u t á n .

Erdélyre nézve Anonymus elbeszélése annyiban érdekes, hogy(

eszerint Tuhutum ál vezér, mikor azt elfoglalni készült, kémeket kül-
dött ki oda, hogy a föld minőségéről hozzanak neki hírt. Mikor ezek'
a kémek visszatértek, jelentették, hogyí a föld szépsége és a termeszei
sokféle adománya mellett a vidék azért is hasznos, mert ott a homok-
ból aranyat mosnak és az olftani arany igen jó, azonkívül pedig sót
és sóféléket is ásnak. Mindamellett a lakosságot úgy írták le, hogy
abból arra nem lehetett következtetni, hogy ott.nevezetesebb bánya-
ipar folyt volna.

Hazánk egyéb bányavidékeire nézve ilyen jelenségekről és kö-
rülményekről Afnonymusnál nincs szó. GÖmör vidékét egyszerűen
meghódították. A Magas-Tálra vidékét Bors aivezér minden mellékes
megjegyzés nélkül foglalja el és utána szabályozza a határt a lengye-
lek felé. Bihar vidékét Árpád fővezér hegyeivel együtt Marothnak^
az ottani főnöknek birtokában hagyta. Zatmár várát és vidékét Za-
bol cs és Tas vezérek foglalták el, Zaránd vidékét Árpád fővezér Ve-
lőknek engedi át, végül a Temes folyón túli vidékeknél csak Kéve és
Orsóvá várakról tesz említést, de ezeken kívül semmilyen, bármily
oknál fogva nevezetes helységről. Áltáljában pedig az elbeszélések,1

semmit sem tartalmaznak, amiről arra lehetne következtetni, hogyj
ott akkor bányákat műveltek.

A magyar honalapítás.

Nem lehet kétség afelől, hogy, a magyarok, mikor a mai hazát
elfoglalták, értettek a bányászathoz. Ez)t a régi bányászatnak sz'ámos
maradványa bizonyítja, melyet szerteszét egész Közép-Ázsiában talál-



77

tak, különösen azon a vidéken, ahol egykor a magyarok őshazája
volt. Ezeket a mai napig «csudbányáknak» nevezik és eredetüket az
ázsiai népek .,annak a népcsaládnak tulajdonítják, melynek egyik ága
a honfoglaló magyarok is vollak. Ezenkívül hiteles feljegyzések van-
nak arról, hogy a magyarok egy 953-ban viselt hadjáratuk alkalmi-
val, mikor a morvák szövetségesei voltak, ezekkel együtt egy bánya-
vidéket foglaltak el.és azt tíz éven át kiaknázták. Ugyanezek a feljegy-
zések tesznek említést arról is, hogy a saját foki jukon lévő bányák
megművelésére idegen országokból vettek fel embereket. Mindamel-
lett magáról a bányászat kezeléséről, vagy a bányaművelés módjáról
a vezérek korában, nem maradt ránk feljegyzés.



A hazai bányászat az Árpádok korában.
A magyar királyok halalma, ahogyan az Szent István intézmé-

nyei által alakult és ahogy utódjaik gyakorolták, a bányászatra nézve
alig volL korlátozva törvényes, jogi, vagy gazdasági megszorítások ál-
tal. Ehhez hozzájárult az is, hogy a bányászat rendezésénél akkor
általában csak pénzügyi és magánjogi érdekek szolgállak zsinőrmér-
lékül, mert az uralkodók pénzügyi szükségletei a tulajdonképpeni
gazdasági terül el Lel mindig Lúlsűlybau voltak Közgazdasági érdekekről
az akkori gazdasági állapotok fejletlensége miatt még nem lehetett
szó. Valahányszor gazdasági kérdések merültek fel, ezeket mindig
magánérdekek szerint intézlek el, tehát a magángazdaság köréhez szá-
mították őket ós a magánjog alá estek. Ez más országokban is így. volt
és így volt nálunk is. Álta lában a bányászatra nézve tehát csak olyan.
jogi és gazdasági formák megállapítását találták szükségesnek, me-
lyek annak rendezését az általános, érvényben levő intézményekkei
Összhangba hozta. A nyugaleurópai országokban ez a feudális for-
mák alkalmazásával történt. Ezeknek életbeléptetése azonban azok-
ban az országokban, ahol a közviszonyok kialakulása a feudalizmus-
nak nem felelt meg, - - például Lcngyelorszszágban, sőt Csehország-
ban is, -- míindenült nagy nehézségekbe ütközött, így ezen a módon,
a bányászat Magyarországon sem volt rendezhető.

Megjegyzendő, hogy azokban az országszervező intézkedések-
ben, melyeket a honfoglaláskor és ulána élctbelfóptettek, a bányá;-
szatra nem fordítottak figyelmet. A pusztaszeri népgyűlés határozatai
főképpen a hadi- és büntetőjog alapelveit állapították meg. Alikor
pedig a vérszerződés második pontja értelmében a nemzet birtok-
viszonyait rendezték és az egyes nemzetek megkapták szállásaikat, a
bányászatol ismét nem vették tekintetbe. A honfoglaló magyarok
csaknem kizárólag a síkságon telepedtek le, ahol bányászat nincsen
és nem is lehetett soha. Azoknak a birtoklási és haszonélvezeti jogo-
sítványoknak pedig, melyekről a szállási jogban szó voll, a magyar
nép akkori gazdasági életéhez alkalmazkodva, csak! a föld felszínén
és még itt sem teljesen, volt gyakorlati hatásuk. Ez a föld művelésed,
a ménesek, gulyák és birkanyájak tartásán, a vadászaton és a házi-
ipar néhány, ágán nem terjedi túl. Mindent, ami ezeknek a szükség-
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leteknek és kívánalmaknak a körén kívül esett, határozatlan, formák
szerint szabályozlak, ami a népeiéi akkori viszonyainak egész termé-
szetszerű következménye volt. Csak így lehet megmagyarázni, hogy

- amikor Széni. István korában a királyi hatalmat kimerítőbben
szabályozták és ezzel karöltve a nemzetségek szállási birtoka sgyéni
földtulajdonná alakult át, - - nemcsak az ország területének nagy
része tartozott meg a Királyok szabad intézkedése alá, hanem nzon-
kívül a föld felszínén az erdők használása és a föl ídalalü termények,,
hogyha nem tartoztak a földbirtokos akkori gazdasági szükségletei}-
hez, általában szintén a királyi halálomnak maradtak alávetve. Aj&
erdőkre nézve az aranybulla 22. cikke rendelkezett azután és az adta
Ineg a földbirtokosoknak a teljes tulajdont. Be a földalatti termé-
nyekre nem állapítottak meg ilyen határozatokat és így ezek a tulaj'-
donképpeni'bányászat rendezésének lettek tárgyai.

(Nálunk azonkívül tekintetbe kell venni ,a királyok és az idők
folyamán jogilag is határozottabban kialakult rendek közti folytonos
egyen ellenségeidet a XI. és X'M. században. Mert, ha ezek nem is vo-
natkoztak közvetlenül bányászati kérdésekre, mint ahogy az arany-
bullában sincs szó ilyenekről, végeredményben odavezettek, hogy
királyaink, akiknek eredetileg kizárólagos birtokát képezték az ország
területén fekvő bányák, a bányászat feletti hatalmukat később, leg-
alább is részben és főképpen a jövedelmező b á n y á k a t , k ü l ö n -
b ö z ő o k o k m L a 11 e g y e s h a l a i m a a a b b b l r L o k o s o k r a r u -
h á z t á k át. A bányászok, akik a királyok különös pártfogása alaít
állottak, ezáltal általában ugyan nem szenvedtek hátrányt, mert azok.
a földtulajdonosok, akik most már a bányászati jogosítványokat meg-
kapták, szintén pártfogásukba vették a bányaműve)őket. Miután azon-
ban a bányászat közviszonyait nem szabályozták olyan általános
elvek, amelyeket iá törvényhozás állapított meg, ujabb nehézségek
merültek fel, melyeket csak az Anjou-királyok átallt egyenlítettek ki.

Magyarország bányászatára vonatkozó
első feljegyzések.

Az első hiteles adatokat Magyarország bányászatára vonatko-
zóan csak közvetve lehel megállapítani, olyan körülményekből, me-
lyek a bányászattal összefüggésben voltak és így annak eredményére
némi felvilágosítást nyújtanak. Ezek azok[a kül- és belföldi régi vám-
lajstromok, melyek hazánk XI. és XII. századbeli kereskedelmét tár-
gyalják J

A Duna völgy ugyanis nyugat és kelet között már régi időktől
fogva közvetítette a kereskedelmiét és pedig nemcsak az átmeneti,'
hanem a be- és kiviteli kereskedési is. A népvándorlás mozgalmainak
lecsillapodása után ezt a kereskedést vámterhek terhelték, és pedig
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keleten a bizánci császárság, nyugaton pedig a frank és később a}
nemei birodalom részéről.

A keleti vámkövetelésekről azt tudjuk, hogy Simeon bolgár
király közvetlenül a magyar honfoglalás előtt a bolgár kereskedőkön
Konstantinápolyban történt vámzsarolások miatt bölcs Leó byzánci;
császár ellen hadat indított, melyben az akkor Etelközben (Atelkuzu)
lakó magyarok is résztvettek. A vámszed esi tarifa egyes tételei ugyan
nem ismeretesek, de kétségtelen, hogy ezt a kereskedést a magyarok
a honalapítás után szintén folytatták és, hogy Szent István korában fiz
még jelentékeny lehetett. Másképpen nem lehet megmagyarázni, hogy
a szent király a magyar utasok, tehát a kereskedők számára is, Kon-
stantinápolyban apóidat nyitott.

Nyugaton a frankok és az avarok közti kereskedelemben a
frank királyok állapítottak meg bizonyos szabályokat. A frank biro-
dalom hanyatlása után ezl a kereskedelmet a magyarokkal a német
birodalom korában is folytatták. Az ausztriai őrgrőfság és későbbi
hercegség megalakulása ulán ennek fejedelmei előbb Hamburgban
és Sleinnél, és később Bécsben is rendes vámszabályozást hozlak be.
A régi hamburgi vámszabály szerint a Magyarországgal lebonyolított
kereskedelem cikkei közölt a rézről is megemlékeznek. Azokban a
vámszabályokban, am/elyekel 1190-ben és 1192-ben Ottokár stájer és
Lipót ausztriai herceg Steinre állapítottak meg, ;a réz mellett az ón-
ról, ólomról és vasról is találtak feljegyzést. Ugyanez a szabályozás a
sót is vám alá veti.

Miután ezeket a bányatermékeket nem hozták be a kereske-
dők Magyarországba, kétségtelen, hogy azokat itt termelték, ami bizo-
nyítja, hogy h a z á n k b a n b a n y a m'ű ve lés m á r k e z d e t t ő l
f o g i v a v o l t . Arra a kérdésre, hogy, az ország mely. részein volt bá-
nyaművelés, csak az esztergomi érsek vámhelyének szabályozása
nyújt feleletet, mert a benne, előforduló '<Anraria» csak iaz alsőma-
gyarországi, vagyis a garamvölgyi bányavidékre vonatkozhat!k. Ezt
bizonyítja még a G,aram mlelletti szent benedeki apátság 10754)01
származó alapítólevelének egy passzusa és az esztergomi káptalan-
nak egy kiadványa 1228-ból, ahol Bars megyében a régi határpontok
között egy, «ar,genti íodina» van feljegyezve.



Farbaky István, az ősi selmeci bányászati akadémia hírneves professzora,
akinek a neve a tudományos kutatások terén vált ismertté.



Vadas Jenő
és

Fékeié Lajos,
a selmeci akadémia volt híres tanárai,
akiknek szobra a bánya-, kohó- és
erdészeti fakultás kert jében áll Sop-

ronban.



A hazai bányaművelésnek három eredeti módja,

Hazánkban a bányaműveMs és a bányabirtok eredeti jogi
alapja a királyi haljalöm volt, meri a magánbirtok csak a föld felszí-
nének használására és művelésére adott jogot. A földalat t i kincseJa
felett .a király rendelkezett, így, ha valamelyik földesúr magánbirto-
kán értékesebb ásványokat fedeztek fel, azt a király egyszerűen ki-
sajátította, 'vagy néha kárpótlást adott értük. Minthogy pedig így a
királyok birtokát képező bányatelepek nagyon megszaporodtak, szük-
séges volt, hogy a bányászatra vonatkozó rendeleteket meghozzák!.

Hazánk régebbi törvényeiben a bányászatra vonatkozó intézke-
dések 'nincsenek, így M a g y a r o r s z á g o n a b á n y a m ű v e l é s i t
i n k á b b a s z o k á s , m i n t a t ö r v é n y rendez!e. Kbben a királyi
privilégiumok és rendeletek voltak a legfontosabbak, ke/deltől fogva.
Azonban kétségtelenül a hazai bányászai felvirágzását a királyi privi-
légiumokon túl főképpen a bányásznép szorgalma segíielle elő. Ennek
következteképpen több vidéken egyes bányatelepek bái^a.községekkc,
sőt idővel bányavárosokká alakul lak, melyek már az árpádházi kirlá-
.lyoktól különböző kedvezményeket kaptak. Ehhez természetesen még
hozzájárult az is, hogy a királyok a bálnya jogosítványt egyes hatal-
masabb földbirtokosokra is átruházlak.

A bányaművelésnek lehat nálunk már az árpádházi királyoK
korában három módja volt:

1. Bányatelepek, melyekéi a király, vagy később a bánya jogosít-
vánnyal felruházott földesúr emberei művellek.

2. 'Bányavárosok, ahol a bányák művelése és rendezése a vá-
rosok szabadalníazolt községeire volt bízva, a privilégiumaik ha'lái-
rán beiül.

3. Bizonyos bányászati jogok, melyekkel a királyok egyes föld-
birtokosokat'külön engedélyezés formájában felruháztak.

Bányatelepek.
A dolog természeténél fogva a bányák művelése eredetileg min-

denütt bányatelepek formájában kezdődött. Ezekhez tartoztak mind-
azok, akik a bányaművel esnél közvetlenül, vagy közvetve resztvettek.
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Miután a bányászat eredetileg kies helyeken, hegyekben, vagy. sűrű
erdőkben kezdődött, a, mindennapi élet szükségletei, sőt a közös
biztonság megóvása is, mintegy kényszerí tette az ott lakókat, hogy
olyan lakhelyeket alakítsanak, melyeket telepeknek neveztek.

Az ilyen bányatelepeknek sorsa és fejlődése a kibányászott termé-
kek mennyiségétől és minőségétől függött és a külső tényezők támo-
gatásától. Szerencsés viszonyok között igen hamar bányaköz s igék ke,
majd bányavárosokká alakullak, mint ez nálunk a XIII. és XIV. szá-
zadban a legtöbb régebbi és a XVIII . századbían az úgynevezett bán-
sági (krassórnegyei) községek tellek. Ezt a jelenségei a külföldi bá-
nyáknál is vffleg lehet figyelni. Ellenben megtörténhetett az is, hogy
kedvezőtlen körülmények .miatt egy bányaközség, melynek különben
áldásosak a bányafonnációi, még sem tud soha nagyobb jelentőségre
emelkedni. Erre péída Rúd, Hunyad t megye. Másul! szeren-
csétlen konjunktúra miatt indulhat hanyatlásnak egy azelőtt takin-
télyes bányaváros, mint például Rézbánya, Biharmegyében, vagy tel-
jesen cl is pusztulhat, mint Lassúpatak, Szcpességben, mely a XIV.
században még nevezetes bányaváros volt és ma már alig tudjuk egy-
kori helyét.

Bányavárosok.

Magyarországot!'— mint a lobbi európai országban is, — a kö-
Z'épkorbain ' igen ;sok bányaváros keletkezett. Bányavárosokká csak
olyan 'lelépek .alakulhattak, melyeknek nagyobb bányászaink volt,
úgy. hogy a lenn élés csökkenése esetében bányavárosi tekintélyük is
alábbszállt, iha mással nem tudták fenntartani magukat, meg is szűn-
tek (bányavárosok lenni. Nagy különbséget tett még a bányavárosok
között-az is, hogy közvetlenül a király, vagy valamelyik földesúr ha-
lalma Dala i t állottak. Az előbbiek a királyi, illetőleg szabad királyi,
utóbbiak a püspöki vagy földesúri bányavárosok voltak. Szabad ki-
rályi 'bányavárosok az úgynevezett alsómagyanországi bányavidéken
és Szatmármegyében (Nagybánya) keletkeztek. Királyi szabadalma-
zott bányavárosok a Szepességbeti, Szatmármegyében (Felsőbánya),
Máramarosmegyében :és Krassómegyében voltak nevezetesebbek. Föl-
desúri bányaváros .régen nagyon sok volt. Részint egyházi, részint
világi földesuraknak'voltak alávetve.

Egyes földesurak bányajogosítványai.

Hazánkban magában a földesúri hatalomban bányászati jogok
sohasem'voltak. Az ország első századaira nézve, ezt a nemzetségek
szállásainak felosztásából keletkezett földbirtok-természet, királyaink
nagyszámú "egyházi alapításai és azok az okmányok bizonyítják;
egyes arra különösebben érdemes személyt bármilyen formájú java-
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dalmakkal megajándékozták. A későbbi időre Werbőczy Hármas-
könyve és az adománylevelek törvény és szokás alapján megállapí-
tott formái bizonyítják. B.:ányászati jogaik tehát csak .azoknak a föl-
desuraknak1 voltak, akik erre a királyoktól külön privilégiumot kap-
tak és akkor is csak a kijrályok bányászati főúri jogának (jus Regálé
niinerale) teljes megóvása mellett.

Az első, aki ilyen bányajogot kapott, a német lovagrend volt,
fnelynek 1,1. Endre 1211-ben azt a B,arcaságra adta. Ezek a jogosítvá-
nyok, amelyekben azután több egyházi és világi földesúr és földbir-
tokos részesült, kizárólag a királytól függtek és .semmilyen törvény-
hez, vagy szabályhoz nem voltak kötve. Az ilyen földesurakról jegyez-
te lei Ipoly, hogy, ha a királyok Kbányat-elepílvényeiket városi sza-
badságokkal szervezték, úgy, maguk is, a földesurak saját bányáikkal
a bányavárosi községbe (vagy közösségbe) léplek».



Magyarország bányászata az Anjoukirályoktól
1523-ig,

Mikor Róbert Károly, az első A n j o u király 1308-ban a magyar
trónra lépell, az országnak már ki fe j let t bányászata volt. Csakhogy
azok a hiányosságok, melyek az árpádkori királyok korában hazánk
közállapotainak rendezésében általában lapasz [álhatók voltak, a bá-
nyászainál is mutatkoztak. Nagy fejlődés csaknem mindenben volt,
de hiányzott a/ egység, a harmonikus együttműködés, mely a nem-
zeti erők szétágazó irányait egybefoglalta volna. Ez az Anjou-dinasz1-
lia feladata volt és üdvös és termékenyítő hatása úgy, mint más
téren, a b á n y á s z a t b a n is m u t a t k o z o t t . Az Anjou királyok
a bányavárosoknak meg'hagyliák jogaikai és szabadságaikat, de a
magyarországi városrendezés általános tökéletesítése által emelték
őket és gyakorlatilag hatályosabbá lottók őket. A földbirtokkal szem-
ben a királyi jogot korlátozták, úgyhogy mindkettőnek érdekeiről
egyaránt gondoskodtak. Róbert Károly már így gyakorolta bányá-
szati főúri jogát, I. Lajos a J a t t pedig o r s z á g o s t ö r v é n y b e n sza-
bályozták.

A bányászatnak ez a rendezése áiLilában nem változott a re-
naissanceig, mely Zsigmlond uralkodásának idejében kezdődött és
amelynek hatása a magyarországi bányászatban is érezhető volt,
A bányavárosok tekintélye ugyanis főleg az 1405-bcn meg l ár tolt bu-
dai országgyűlés következtében emelkedelt és így a bányászat is na-
gyobb virágzásnak indult. Azoknak a birtokoknak tulajdonosait pe-
dig, akiknek földjén bányát nyitottak, Zsigmond kettős kedvezmény-
ben részesítette. Először is biztosította okéi, hogy beleegyezésük nél-
kül nem vehetik el jószágaikat. Másodszor pedig lemondott a királyi
bányavám feléről. FenntartóIta ugyan a kincslár részére az arany
és ezüst beváltását, de megengedte, hogy a nyers arany és ezüstnek
bizonyos részét különböző használati lárgyak elkészítésére maguknak1

megtarthassák a birlokosok.
Ettől az időtől fogva 1523-ig a közviszonyokban beállt válto-

zások úgy Magyarországon, mint Európa többi országában is, egészen
új korszakot nyitottak meg az anyagi érdekek terén és a társadalom-
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bán és az államnak gazdasági viszonyaiban egyformán mutatkozott.
Ezek folytán a hazai bányászat a XV. században szintén erős fejlő-
dési mutatott, főleg Mátyás király korában. Halála után a Thurzók
és Fuggerek értek el nagy eredményeket a bányavállalatok felvirá-
goztatásában.

A bányatörténet részletei

Az ország területének felosztása a bányászat szempontjából a
következő:

I. A Garam völgy középrésze, az úgynevezett .ál s óm agy ar-
o r s z á g i bányavidék.

II. A Duna baloldalán levő egyéb .bányavidékek.
III. A Duna jobboldalán levő bányavidék.
IV. Felsőmagyarország.
V. Az ország északkeleti részeinek bányászata
VI. Bihar bányaművelése.
VII. Krassó-Szörény megyék bányászata.
VIII. Frdély bányavidékei.

Alsó-Magyarország.

Ennek a vidéknek bányaipara igen régi és az ország fennállásai-
nak első évszázadaiban is már igen tekintélyes vol t . Eredetileg igea
sok bányatalepítvény volt itt, amely, a király birtokában volt. Az itt-
lakó bányászok szabad emberek voltak, akik a király különös párt-
fogásában álltak és az ország más lakóival szemben előjogaik voltak.
Idők folyamán ezek a telepek szabad kö/íségetóké alakultak és a lap-
j a i l e t t e k a z e l s ő m a g y a r o r s z á g i b á n y a v a r o s o k n a k .
A királyok a bányákat és bányahelyiségeket pénzügyi szempontok
wcerinl kormányozták és azok védelmei s a befolyó bányajövedelmek
beszedését és kezelését kamarai grófjaikra bízták, akik azokon a vidé-
keken székeltek előkelő váraikban. Az alsómagy.arországi kamarai
grófok székhelye a körmöci vár volt. Ennek a vidéknek nagy bánya-
jövedelme okozta, hogy a királyok a bányahclyscg védelméről és
belső békéjének fenntartásáról is gondoskodtak s ezért itt több várat
építettek. Ilyenek voLtak: Reviske, Saskö, Lipcse, Dobronyiva és
Végles várai, amelyek azonban a XV. század végén magánosok bir-
tokába jutottak.

Az -alsómagyarországi bányavidék a bányák és bányahelysé-
gek három csoportjára oszlott: A Garam baloldalán levő vidék, mely-
nek főhelye Selmecbánya volt, a Garam jobboldalán levő vidék alsó
része, ahol főleg Körmöcbánya volt nevezetes és harmadszor a G'aram
jobboldalán •• levő az a vidék, amelynek legelőkelőbb helye Beszterce-
bánya volt.
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Itt közbevetőleg meg kell jegyezni a hét ál só magyarországi
bányavárosnak a szövetségét, TqVes az a felfogás, mintha a hét város
közölt formaszerű szövetség jött volna létre, ilyen formaszerű szö-
vetségiével tehát nincs is. Sajátságos körülmények hozták az itteni
bányavárosokat közelebbi érintkezésbe egymással, a közös érdekeik
és közös szükségleteik eredményezték köztük a külső szövetséget is.
E körülmények a következők voltak:

Földrajzi fekvésük a Garam folyó völgyében olyan volt, hogy
együttlétüket 'a dolog természeténél fogva társadalmi közösséggé
alakította;.

Történeti előzményeik, amelyek szerint mindezek a városok
több bányatelep egyesüléséből egyformán keletkeztek.

A bányászat gazdasági szükségletei, amelyek alkalmat szolgál-
tattak arra, hogy nemcsak az egyes városok lakosai művelték közös
erővel helybeli bányáikat, hanem előkelőbb bányapolgáraik más
városok bányaművelésében Is résztvettek.

i Külső események, különösen a XV. század háborús mozgalmai
és a szomszéd birtokosokat ért támadások, arra kényszerítették őket,
hogy. közösen védelmezzék magukat és létükért közösen küzdjenek.

Királyaink kiváltságai, amelyeket a XV. századtól kezdve kö-
zösen kaptak, s amelyek is egymással való közelebbi szövetkezésük-
nek jogi gyökerét alkották.

Végre maguk a törvények is az alsómagyarországi bányaváro-
sokat egy közösségnek vették, aminek az lett a következménye, hogy
nemcsak közösen gyakorolták kiváltságos jogaikai, hanem régi szo-
kás szerint az egyes város kebelében támadt polgári perekre nézvle
maguk között fellebbezési bíróságot is alakítottak.

A hat alsómagyiarországi bányavárost mint közösséget egy
1405-ből való okmányon először szerepeltetik, amellyel Zsigmond ki-
rály az ottani bányavidéken a b á n y á s z a t o t s z a b a d n a k nyil-
v á n í t o t t a . Ezáltal az okmány által a hat város, úgy mint Körmöc,
Selmec, Újbánya, Bakabánya, Besztercebánya és Lib elbánva között
bizonyos bányajogi viszonosságot állapított meg s ezt később egyéb
városi ügyekre is kiterjesztette. Az így megalakult közösség 1863-ig
állt fenn. Mikor pedig Zsigmond felesége, Borbála királyné számára
szabályozta azokat a javakat és jövedelmekel, amelyek királynői
méltóságának fenntartására szolgáltak, az erről kiadott okmány
nemcsak a hat bányaváros, hanem annak a vidéknek egyéb nevezetes
várait és helységeit is egybefoglalta: Zólyom, Dobronyiva, Végíes,
Lipcse és Saskő várait tartozékaikkal együtt, továbbá Zólyom, Brez-
iióbánya és Korpoiia városokat. Az 1440 után kitört belháborű foly-
tán Bélabánya Selmectől elvált, önálló bányavárossá alakult és a
bányavárosok szövetségének hetedik tagja lett. Tulajdonképpeni ki-
vakságaikat a bányavárosok királyainktól külön nyerték. Privilégiális
jogatk gyakorlását azonban számos királyi okmány, közösen védi.



87

A Duna baloldalán lévő bányahelységek
és bányavidékek.

Ide nemcsak Breznóbánya várost, hanem a nem-királyi, azaz
olyan bányahelységeket is kell számítani, amelyek különös királyi
privilégiumok alapján magánosok birtokai voltuk, és ahol a királyi
főúri jog csak közvetítő jelentőséggel bírt. Ilyen szempontból négy,
bányavidéket kell megemlíteni.

B r e z n ó b á n y á t , továbbá a Hont és Zólyom megyei és ;az
ottani királyi bányavárosokhoz nem tartozó bányákat.

A liptómcgyei bányászától, különösen a bócai bányákat.
A nyitramegyei régi bányászatot.
Pozsonymegyében a Szentgyörgyi grófok birtokában egykor

fennállt bányaművelést.
Meg kell azonban itt jegyezni, hogy a breznóbányai, valamint

általában a z oly óm- és lipLómegyei bányászat az alsómagyarországi
bányavárosok 'bányaműveléséhez igen közeli viszonyban voltak s
hogy Bóeán kétféle bányát művellek, amelyek egyrészt a Szentiványi
család birtokában voltak, másrészt közvetlenül a királyi bányaható-
ságtól függtek.

Bányászat az ország dunántúli részeiben.

A bakonybéli és pécsváradi apátságok alapítóleveleiben emlí-
tett «mons aureus» és cmons ferreus» nevű helységek arra mutatnak',
hogy azokon a vidékeken egykor bányákat műveltek. Ezek azonban
inkább a hajdani római bányakultűrának az emlékei lehelnek, mint
az egykori magyarországi bányászat bizonyítékai. Általában véve bei
kell ismernünk, hogy a hazai báuyatörténielnek ez a része még hd-
mályban van. Arról azonban határozott tudomásunk van, hogy a
Garai-család és a pécsi püspök dunántúli birtokaikra bányajogosít-
ványt kaptak, amiből esieíleg arra lehet következtetni, hogy itt a
XIV. és a XV. században már volt bányászat.

A Garai-család bányajogosílváiiyaíl először Garai Miklós nyerte
1404-ben abból az alkalomból, amikor Zsigmond királytól Rohonc
várát Vasmegyében, tartozékaival együtt adományul nyerte. Az ado-
mánylevél záradékában egyszersmind az ott felkutatható és meg?-
nyitható só- és fémbányászatra jogot adott neki. Ez a jogosítványa
Zsigmondnak egy másik, Tolna és más vármegyében fekvő birtokoklat
tárgyaló adományozása alkalmával ezekre is ki lett terjesztve. Amit
pedig Zsigmond király csak egyes birtokokra nézve adományozott,
azt Mátyás király Garai László nádor számára 1458-ban úgy állapí-
totta meg, hogy a Garai-család valamennyi birtokaira teljes bánya1-
jogosítványt kapjon-.

A pécsi püspökségnek bányajogosítványa Mátyás király adó-
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mányából származik, amellyel János püspökre és utódjaira, valamint
a püspökséghez tartozó jószágokra nézve, azokat teljesen átruházta.

Felső-Magyarország.

Ide tartozik az a vidék, amely kezdve Iglónál és Krompacsnál,
onnan a Hernád jf óbb oldalán Gömörig és Sárosig tart.

Ahauj, Zemplén és 'Borsodmegyéknek érctermő vidéke és a
Mátra hegység.

Itt meg kell említeni G ő l n i c b á u y á l, amelyhez itt a bányá-
szat legrégibb emlékei fűződnek. Gölnicbánya a Göhúc folyó part-
ján terül el. Kiváltságai a XÍII. század közepéig nyúlnak vissza s
ezekből azt lehet látni, hogy Gölnic a IV. Béla és V. István királyok-
tót nyert szabadalmak alapján már akkor tekintélyes bányaváros
volt. Kun László s a futniai püspök és Fülöp pápai követ közti egye-
netlenségek idején az itteni ezüstbányákból évc-nk'qnl száz márka1

•ezüsl fizetését kötötték le. Városi rangjára és forgalmi jelentőségére,
mutat akkori vámjának szabályozása is. A városnak egyik polgára
Kun Lászlótól egy szomszéd erdőségről szóló adománylevelet kapott.
Nevezetes ezenkívül még, hogy Merényi is a gölnici jog szerint alapí-
tották urai.

Az Anjou királyok korában Gölnic még nagyobb nevezetes-
ségre tett szert. Különösen azáltal, hogy Róbert Károly azt 1327-ben
Selmecbánya jogaiban és szabadságaiban részesítette. Ami annál na-
gyobb fontosságú volt, mivel SzomoIiBokbánya várossal közelebbi
érintkezésbe jutva, s .mert teriiletét a várostól köröskörül két mérföld-
nyi távolságra szabályozták, Gölnic joga le t t annak az egész vidékr
nek az anyajogává. S ezek szerint aztán Szomolnokbányán és Meré-
nyen kívül Remete, Zsakaróc, Vajkőc, Prakones, Helmanóc, továbbá
Krompach, S lősz, Honten, Jekelfalu, Margitfalva és Folkmár szintén
jogi közösségbe kerültek Gölnicbányával,

Lajos király korában Gölnicnek érdekes differenciája támadt a
jekelfalusiakkal, akik IV. László királynak egy adománya alapján
olyan időben, amikor a Szepességet mái* a király testvére, István her-
ceg bírta, két helységet akartak Gölnictöl elvenni. Ebben az ügyben
István herceg udvari bírájától kedvező ítéletet is nyertek. Ügy látszik!,
hogy ebben az időben Gölnicbánya más szomszédai részéről is ta-
pasztal hasonló kísérleteket. Erre vonatkozik Stengel Árminnak,
a város bírájának és Peffold 'Jánosnak, egyik esküdtnek panasza,
amelyet Gölnicbánya nevében a király elé terjesztettek s, aki ennek
alapján Bebek Györgyöt, a királyné tárnokmesterét küldte ki Gölnic-
b anyára, hogy határjárást tartson és állítsa vissza a régi birtokálla-
potot.

Lajos király a birtokállapotnak ezt a visszaállítását 1368-ban
különös kiváltsággal szentesítette. Azután pedig 1374-ben Gölnicbá-
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ny.ál és a terülelén levő .és hozzácsatolt hét helységet szabadságaik-
ban és jogaikban megerősítene. Annyi kétségleien, hogy Gölnicbánya
szabadságjogait Zsigmond, Mátyás és II. Ulászló királyok a XV. szá-
zari végéig fenntartották.

Zsigmond király ugyanis Gölnic regi jogait 1435-ben különös
okmányban ú j í to t la meg. Ezenkívül még Zsigmond, ugyancsak La-
jos királynak azokat a szabadalmait is megerősítette ünnepélyes kiL

váltság formájában, amelyek Gölnicbánya birlokképességét és sza-
badságait újból megállapították.

Mátyás király uralkodása alatt Szepesscgben. a Zápolyai-csa-
lád hatalmának emelkedése volt a b á n y á s z a b a d s á g h a n y a t -
l á s á n a k k e z d e te.

Nevezetes a szépősségi bányászat törtenetében még AZ 1497-
ben Gölnieen a Lőcsén lakó Thurzó Márton és Donéi János szoinol-
noki kamarai gróf közt kötött az a szerződés, amely szerint a szomol-
noki bányagépekhez szükséges vasai Donéi János Thurzó Márton-
tól vegye.

S z o m o l n o k b á n y ;i geográfiai fekvése úgy hozta magával,
hogy a városnak minden oldalról szomszédaival csaknem Folytonos
nézeteltérései voltak, amelyek nagyon gyakran ;,ellenségeskedések-
gé fajultak. A jászói prépost aziránt panaszkodott, hogy a bányavám-
sok, különösen Szomolnok keletkezése, a prépostság birtokának és
területének megrövidítésével járt. S a királytól törvényes kárlérítéJt
kért. Kéréséhez képest ezen a címen Lajos király általános bányá-
szati jogot adott neki összes jószágaira. A kölcsönös súrlódásokat
azonban ez az intézkedés sem szüntette meg, meri 1359-ben a pré-
post ismét panaszt tett a királynál, hogy a szomolnokbányai, gölnic-
bsnyai, idabányai és a szepesi polgárok a prépostság birtokát
annyira háborítják, hogy a határjeleket csaknem a monostor épü-
letének közvetlen szomszédságában telték le. Később az egyenetlen-
ségek az erdőségek használatára is kiterjedtek, melyeket végre há-
rom év múlva István tárnokmester előtt kölcsönös egyezkedés utján
úgy. intézlek el, hogy a bányavárosiak a prépostság! bizonyos erdősé-
gei" használhatják ugyan, de ennek fejében a prépostság tulajdon-
jogai elismerik s évenként bért fizetni tartoznak.

R ú d a b á n y á b a 11, Borsodmegycben a bányászat a XIV. szá-
zadban kezdődött. Nemsokára már olyan jelentékeny volt, hogy a
helység már mint önálló város szerepelt, amelynek városi tanácsiá-
ról okmányok emlékeznek meg.

Jászó, a premontreiek híres prépostságának székhelyén, vala-
mikor Felsőmagyarország legtekintélyesebb bányavárosa volt. A já-
szói prépostok a bányaszabadságnak mindig lelkes támog'alói vol-
tak. Ennek a körülménynek lehet nagyrészben köszönni, hogy a vidék
bányaipara a XIV. és a X.V. században nagy hírre és jelentőségre
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emelkedett. A prépostság bányászati jogosítványait III. Endre király
bővítette.

R o z s n y ó b á n y á t eredetére nézve ugyancsak régi bánya-
telepítésnek tartják, amely, a bányászat emelkedésével bányavárossá
lelt. Valódi jelentőséget azonban csak 1291-ben nyert, amikor III.
Endre király Ladomér esztergomi érseknek adományozta és így az
esztergomi egyházmegye birtokába jutott Az esztergomi egyházme-
gye tulajdonjogai: Róbert Károly, később kiváltság formájában újí-
totta és erősítette meg.

I g l ó régi időktől fogva az .úgynevezeti huszonnégy szepesi
város közösségének volt egyik tagja, s névszerint ahhoz a tizsnhá.-
ro.mh.oz tartozott, amelyet Zsigmond 1112-ben a lengyel koronának
elzálogosított. Iglő helyzetét kettős szempontból kell méltatni. Már
kezdettől fogva Északmagyarországnak előkelő ipari és kereskedelmi
városa volt, azonkívül pedig mint bányaváros is igen tekintélyes
helyet foglalt el mindig.

A hét felsőmagyarországi bányaváros közösségének is tagja
volt, azonban rangra nézve az utolsó helyen állt.



Az ország északkeleti részének bányászata.

Ehhez a bányavidékhez annakidején Szatmár, Máramaros és
Beregvármegyek bányászata tartozott. Szalmármegyében Nagyibá-
nyái és Felsőbányát kell megemlíteni. Az itteni éretelcpek többnyire
valóságos telérek, amelyek a zöld trachitot járják át és néha a szürke
trachitba és homokkőbe is benyúlnak. Nagybányánál különösen a
hal lábnyi kereszthegyi telér fontos, amely a hegy. Idejétől kezdvie
egészen a hegy, aljáig és talán még nagyobb mélységbe is terjeszkedik.
Felsőbányának bányászati áldása az úgynevezett Nagy- vagy Király-
bányában van, ezt az egész hegyet ugyanis keletről nyugatnak egy.
Fő telér járja át, meredeken északra dőlve. A két városon kívül s
azok környékiéin főleg Kapnikbányát kell 'említeni, ahol a zöldkö-
trachitot egy nemesfémben gazdag érctelér járja át.

Nagybánya első hiteles felemlítését, és pedig Felsőbányával
együtt, Róbert Károly királynak .egy, 1329-ből valló okmányában
találjuk, amelyben a király a két városnak a köztük fekvő lakatlan
erdőséget adományozta azért, hogy azt benépesítse. Nagy- és Felső-
bánya tehát akkor már mint városok szerepeltek, amelyek környé-
kükkel együtt a király klezén voltak, akinek intézkedése, mint a régi
okmányokból kitűnik, azt célozta, hogy az ott nyilván akikor még
csak megindult bányászatot előmozdítsa.

De ennél az intézkedésnél sokkal fontosabb volt I. Lajos ki-
rálynak Nagybánya számára kiadott privilégiuma, amely annak régi
szabadalmait megújítva, a község városi szabadságának és bányá-
szati rendezésének tulajdonképpeni gyökerét foglalja magában. Nagy-
bánya régi jelentőségéről akkori népességének szaporodása, nagy-
szerű épületei, s a bányaművelésről fennmaradt egykori tudósítások
tanúskodnak. Népességének szaporodását világosan mutatja az az
egyezség, amelyet Péter, nagybányai plébános és a városi hatóság
kötött egymással. Eszerint a nagybányai plébános kötelezte magát
arra, hogy még egy külön egyházi szónokot és tizenegy káplánt főig
tartani. Ez már a bánya népességének oly nagy sicámát tételezi fel,
hogy, a lelkipásztorkodásról való rendkívüli gondoskodást tette szük-
ségessé, A város régi müépületei már nem állnak ugyan fenn, de a
város alaprajzából megállapítható, a szép és nagy főtér, melyből a
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négy főutca nyílik, a tág és nagyszerű karaarai vár, régi csatornáinak
a Szaszár vízével való kombinációja, a folyón levő régi, erős híd és
számos más építészeti jelenség. Nagybánya régi bányászata az úgy-
nevezett Kér esz th egyen folyt, a város közvetlen közelében. Nincs
ugyan részletes tudósításunk a bányák akkori gyümölcsözéséről, de
a város egykori gazdagságának félreismerhetetlen jelei a bánya-
művelés igen kedvező eredményeit bizonyítják.

Felsőbánya kiváltságos királyi bányaváros volt, Nagybányától
nem messze. Kiváltságait is vele közösen nyerte, majdnem mindig
ugyanazon sorsban részesült vele. A város megvagyonosodásánan s
egyszersmind műveltsége emelkedésének bizonyítékát találjuk Hu-
nyadi János ismeretes 1452-i okmányában, amellyel akkor már, mint
látszik, nevezetes templomának jeles orgonáját az ottani aranybá-
nyák királyi bányavám szerinti jövedelmeiért kicserélte. Ezt az orgo-
nát a zólyomi templomba vitte, amelynek egyik fődíszc lett. Később
azonban egy. tűzvész által elégett. Mátyás király alatt, ,aM atyjának
ezt az okmányát megerősítette, a város magát e privilégiális helyze-
tében megtartotta.

KapnikbányáL földrajzi fekvése és bányászatának történeti
előzményei Nagy- és Felsőbányához csatolják. Mármaros- és Bereg-
megyében a mármarosi havasokban, Borsabánya környékén, homok-
kő vön és csillapalán át tóduló zöldkőzetben néhány te l ér van, amaly
azonban a bányatörténetre nézve különös fontossággal nem bír.

Fontosabbak a Gntin nevű hegységben levő ezüst- és arany-
telepek, habár ezeknek az érctelérie is inkább Szaunái-megye bérű-
létén vonták magukra a bányászok figyelmét. Mármarost egyébként
inkább sóbányászata telte nevezetessé.

Beregmegyében, a beregszászi hegységben, a Naigy- és Fekete-
hegyen voltak egykor aranybányák. Ezeket azonban már régen abba-
hagyták. Az ottani egykori bányaművelési, tárgyaló részletes történeti
tudósítások nem maradtak fenn.

A Munkács környékén található salakhalmok azt bizonyítják
azonban, hogy első korszakunk alatt ott nevezetes vasbányászai volt

Bíharmegye egykori bányászata.

Magyaroszág bányatörténetében Biharmegye hegységeit is i'el
kelJ említeni, ahol szintén különféle erőtelepek fordulnak elő. Ezek!
•között az ezüsttartalma rézércek és ólomércek telepei a legneveze-
tesebbek. Meg kell jegyezni azonban, habár találtak régi bányaműve-
lés nyomaira itt, a bányászat ezen a vidéken nagy fejlettségre még-
sem emelkedett soha.

Krassó-Szorény vármegyék bányászata.

A krassó-szörényi hegységek alapkőzetét jegeces palák, agyag-
pala, csillámpala, gnaisz és helyenkint'gránit alkotják! s .a Duna jobb-



93

partján levő hegyeknek mintegy folytatását 'képezik. Túlnyomólag
réz- és vasérceket szolgáltatnak, amelyekben azonban itt-ott arany,
és ezüst is található. Habár itt a régi bányászatnak található marad-
ványai azl bizonyítják, hogy a török uralom előtt is állott fenn bá-
nyaművelés, azért a bányászat emelkedése tulajdonképpen mégis
csak a XVIII. század elejétől számítható.

Zsigmond király Iií95-ben a Csákyakkal lett birtokcseréje al-
kalmával ezektől átvette Krassómegyében a (Kövesd nevű városi,
amelynek tarlozékai között vasbányák is szerepellek.

A török korszak elő l ti bányászat dolgában Krassó-Szöréiiyme-
gye többi részéből sem lehel igen [öbbet mondani. Maradt l'enn -egy
okmány 1522-ből, Karánsebes város elöljáróságaiul, amely a város
környékén akkor már fennállott aranymosásra vonalkozik.



Erdély bányászata.

Az erdélyi aranyvidék érchegysége a kőzetek nagy változatos-
ságával tűnik fel.

Ab ru db anya környékén zöldkő és trachit található, ámenben
vagy háromszáz igen vékony érctelér és hasadék található. Za.lat.ia
fele a trachitféle töredékkőzetté alakul, úgyhogy emellett a kárpáti
homokkő is jelentékeny. A régi Oi'feiibánya vidékén arany érceket tar-
talmazó jcgeoes palákat és egyszersmind -.mészkőzetbcn ezüst és
ólomcrceket is találtak.

Toroezkó környékét a Jáura Felé mészkő és augithporphir
alkotják. Abrudbányától nyugatra levő vulkán nagyrészben kréta-
féle mészkő, de a jegeces palának mindig az a része, amely az Ara-
nyos jobboldalára csap át. Az érchegység délnyugati része pedig a
Fehérkőrös völgyeinek lapályain harmadkori kőzetekből áll. Álta-
lában vévie, itt sokféle réteges kitódulási és jegeces kőzetre lehel;
találni, amelyeknek ércteléreit hármas főcsoport szerint lehet meg-
osztani. Abrudbányia és Zalatna, továbbá Ot'feiibánya és végre Nagy-
ág vidékei. Az érctelérek mindhárom hegyen a kitódulási közetekkel
állnak viszonyban, de a réteges és jegeces kőzetbe is átcsapnak;.

Ez a vidék, a rómaiak dáciai aranybányászatának főhelye és
mintegy, középpontja volt. Ennek egykori nagyszerűségét a KirnyÁk-
hegyben szabad ég alatt levő óriási bányaüreg, az úgynevezett Gs-e-
tatja maré és Csetatja inika hirdeti még. A római bányászat marad-
ványai egyébként még Nagyágon is fellelhetők, amely különösen
ritka idomú aranytellérércei után nevezetes és még más vidékeken is.

Kétségtelen, hogy Erdély aranyvidéke az Árpád királyok korá-
ban királyi birtok volt. Ennek ellenére ebből az időből részletes tu-
dósítások az itteni bányaművelésről nem maradtak korunkra. Neve-
zetes változás akkor állt be, amikior V. István király itt több helységet
az erdélyfehérvári káptalannak adományozott. Ez adományozás foly;-
táu Abrudbánya és Zalatna is a káptalan birtokába jutott. Ezé KM ék
az előzményeknek fontos következményei voltak. Egyrészről a káp-
talan, ragaszkodva a birtok jogához, nem engedte meg, hogy az er-
délyi bányavárosok olyan szabad községekké változzanak, mint az
alsómagyarországiak, másrészről azonban királyaink a bányaműve-
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lést ezek között a szűk korlátok között is emelni és privilégiumokikai
kilüntetni igyekeztek.

Abrudbánya a római Aüraria Major, vagy Aurajria Daciafe
maradványaiból fejlődött ki. Okmányilag először «Terra AbruLli»
név alatt Máté erdélyi vajdának egy 1271-ből való bizony s áglcvsléV
ben említik, amely szerint az előbb Gyula b'ánq, utána pedig Zbu-
sulaus Sicumsé volt. Később pedig .V. István király az erdélyi káp-
talannak adományozta s noha a karakói vendégek a káptalannak ezt
a birtoklási jogát utóbb törvényes utón megtámadták, mégis a káp-
talan maradt a birtokos abban, Demeter királyi tárnokmesternek,
mint kiküldött bírónak ítélete alapján. A káptalannak Abrudbánya,
feletti jogát 1491-ben II. Ulászló király is helyben hagyta.

Abrudbánya mint báiiyahelyiség bizonyos községi önállósággal
bírt, sőt e szabadabb állásához képest Zsigmond király külső birtok-
kal is ellátta, így a XV. században közte s Zalatna, 0 f feni) anya és
Kőrösbánya között szolidáris viszony keletkezett, amely, idők foly|a;-
mán a négy helység területén fennállott közös bányaszabadság és;
jog kialakulásához vezetett. Ilyenre vonatkozott Albert királynak
Losonczy Dezső vajdához intézett rendelete, hogy tartsa érvényben
ezeket a bányaszabadságokat Ügy ,,látszik, hogy a káptalan e bá-
nyaszabadságot szintén elismerte, mert hosszas -differenciák után
Abrudbánya község neki, mint földesurának, 1490-ben hűséget foga-
dott. Érdekes jelenség az is, hogy a gyulafehérvári káptalan megha-
gyásából a négy bányaváros törvényszékét Abrudbái^án tartották!.

Aibrudbáiiyához hasonló sorsa volt Zalatnának is, mert szin-
tén egy római b,ányia'Ji!elyíségnek, Aüraria Minornak maradványai
voltak alakulásának kiinduló pontjai. A XIII. században pedig szin-
tén a gyulafehérvári káptalannak volt [birtokában. A káptalant e
birtokában több oldalról háborgatták, ami pereskedéshez vezetett.
Ilyen pere volt a káptalannak Miklós mester Corrard fiával, de sze-
rencsés sikerrel fejeződött be, ami azzal járt, hogy számára Zalatna
birtoklását 1318-ban Róbert Károly, király, is megerősítette. Hosszab-
bak voltak azonban a differenciái ,a szomszéd szász birtokosok-
kal, akik a káptalannal szemben annyival is előnyben voltak, hogy
Zalatnának tekintélyes szász lakossága volt. Emiatt Szászzalatriának
is nevezték. A káptalan joga mindamellett fennmaradt, sőt Zsigmond
király, a szász nemzet elöljáróihoz 1417-beii intézett különös rande-
lettel a szász bírákat a zalatiiaiak ügyében való bíráskodástól eL&l-
totta és ezzel kapcsolatban a zalatnai törvénykezési viszonyokat aj
káptalan rendezte, mint földesúri hatósága alatt álló helységben. Kü-
lönben pedig már a XI V. sz. végéről van tudósítás arról, hogy a zalat-
nabányaiak a társad almi és jogi életben lakóhelyükön kívül, az ország
máu vidékein is önállóan szerepeltek. Ebből arra lehet következtetni,
hogy a lakosok nyilván a bányászai, alapján Foglaltak el tekintélye-
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sebb állást. Ebben a tekintetben megjegyzendő, hogy I. Lajos király
1357-ben a zalatnai bányászokat az .ország bányaszabadságaiban ré-
szesítette, amit ugyianő 1365-ben és .utána Zsigmond király is 1395-
beii különös privilégium alakjában megerősített. Zsigmond ezen-
kívül a zalatnai bányagrőfokboz parancsot intézett, ho.gy az oltani
bányaművelőket az előbbi királyokLól nekik adományozott bányia,-
szabadságokba)n megtartsák, úgy, amint azokat Körmöcbányán és
Besztercebányán is megállapították. A '.hányiajog 'szolgáltatásának;
függetlenségei, egyébként a gyulafehérvári káptalan is határozottan el-
ismerte, A négy bányaváros bányai télelleveleiiiek hozatalában már
a zalatnahányai bírák is resztvettek.

OiTeiibánya egykor szabad bányaváros volt, mely városi pri-
vilégiumát 1325-ben Róbert Károly királytól nyerte, amelyet Zsig-
mond király 1.437-bcn erősített meg ünnepélyes privilégiummal.

Offenbánya régi bányászatának maradványai azt bizonyítják1,
hogy a XVI. századig virágzó város v o l t , hogy ;a négy ara'nyyidéki,'
bányaváros közt az első helyet foglalta el, s hogy ehhez képest a vá-
rosok már többször cmlííel l közös bányatörvényszékén az elnöki
tisztség volt az övé. Kiéisőbb azonb'uín, a beállt szerencsétlen esemé-
nyek csapásai alatt egészen elpusztult. Annyira, hogy mivel még
történeti emlékei is megsemmisültek, egykori létéről is nagyobbára
csak a vidék népének mondái adnak hírt. A bányavárosok már több-
ször említett 1525-i ÍLéletleveléii kívül csak Mátyás király egy 1487-i
törvénykezési okmánya maradt fenn. az akkor Offenbánya város
és a vele szomszédos lupcsai 'kenézség birtokosai között le fo ly t per
tárgyában, az abbíaai k\vpn-atosan közölt 'több mint harminc ok-
i r a t közt, Offenbánya város privilégiumainak tartalmát is közli. Ezek-
ből azt lehet láhü, hogy Offenbánya Róbert Károly királytól bánya-
város! privilégiumot, s lakosai mindazokat 'a jogokat, amelyekkel
akkor hazánkban az aranybányák művelői bírlak, olyanképpen nyer-
ték, hogy aranybányájuk jövedelmének egy. részét, bányabér címén,
a királyi kamarába szolgáltatták be. ^Ehhez járu l t még a törvényi-
kezesi önállóság és a város körül mindenfelé fekvő földterületnek1

másfél mérföldnyi távolságig való birtoklása. K jogosítványokat az-
tán Zsigmond király ujabb kiváltság által megújította és megerősí-
tette. Az 1525-i bányai Léié t után Offenbányát, mint tekintélyes erdélyi
bányavárost, már csak az 15534 évről származó iratokon említik meg.
Az elmúlt században Offenbánya egykori bányaművelésének valóban
nagyszerű maradványai egyébként még megvoltak. Név szerint har-
minchat kohónak a romjai, a salakok és kidolgozott érehalm'ok nagy
száma s a vízzel (elárasztott .bányák mindenfelé látszó omladélíai.

Tprockó már az aranyyidék területén kívül, Erdély bányatör-
ténetében vasbányáiróí és aranyniosásairól nevezetes s mint bánya-
helyiség már a tatárjárás előtt, úgy látszik, jelentékeny volt. Hitele-
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sebb története azonban csak' a Xlifl. század végén kezdődik, amikor is
III. Endre király, 1291-ben a vasbányák megművelése végett Auszt-
riából idelelepítetí bányászok és bányamunkások számára a báiiya-
helyséi; régebbi jogait és szabadságait megújította. Az e tárgyban
kiadott privilégiumában a király azt mondja, hogy az ottani vasmű-
veseket, azok utódait, valamint az ezután oda letelepülni készülőket
a korábban nyert s őket jogszerűleg illető szabadalmaikban nemcsak
meghagyta, hanem bővíti is, s hogy továbbra is birtokukban hagyja a
sziklatetőn lévő vártól nyugati irányban egy mérföldre terjedő terü-
letet összes erdeivel, szántóföldjei vei, kaszálóival és vizeivel. Ezekhez
képest Torockőt a XIV. és XV. századból való okmányokban civitás-
iiak .nevezték.

A város bányaművelését illetőleg, - - mivel tárgya nem a ne-
mes fémek nyerése, hanem vastermelés volt, - - a többi erdélyi bá-
nyavárosokkal nem állt összeköttetésben.

Radna környékén, Beszterce közvetlen szomszédságában, az
érctelcpek részint a jegeoes palákban fordulnak elő, részint a tra,-
chitos kőzetekhez kötve. Az itteni bányászat a XIII. században igen
tekintélyes volt. A későbbi időben azonban folyton csökkent, míg
végre csaknem, egészen megszűnt. Különben a régi bányák nyomai
mindjárt Óradnánál kezdődnek s egyfelől az Iszor völgyén, másfelől
a Benycs hegy csúcsai vonulnak cl.

Radnának a XIII. században elért jelentőségéről és bányásza-
tának virágzásáról Bogerius mester, a .tatárjárás egykori történet-
írója lesz tanúságot, amiktor Radna elleni támadásukról is szól. Van
azonkívül egy, szintjén XI;ÍI. századbeli okmány, amely a város
akkori hatóságáról és annak hivatalos működéséről szól. Ezen a
vidéken egyébként a magyar királynéknak, név szerint Máriának,
IV. Béla király feleségének nevezetes jogosítványai voltak, amelyeket
az apjával folytatott egyenetlenségek alkalmával Istyáii, akkori if-
jabb király, foglalt el, s járni a királyné érdekeljen IV. Orbán pápa
közbenjárását vonta maga után.

A radnai bányászatnak XIV, századbeli nagy fontosságát az a
szerződés is bizonyítja, amellyel Apor László erdélyi vajda Róbert
Károlyt királynak ismerteti el s neki a királyi jövedelmet és ezek
között a radnai aranybányát átadta. Azonban a XV. század második
felében a radnai bányák ellenséges 'támadások által nagy pusztítlá,-
sokat szenvedtek s később a 'radnai bánya királyi adomány álfái*
Beszterce város birtokába jutott. Kz viszont az ottani ..bányászoknak
a hanyatlását bizonyítja. Ennek az újból való felemelésére Mátyás
király, azt tartotta leghelyesebbnek, ha magát Radnát is, tartozékaival
és bányáival együtt Beszterce községhez csatolja. A királynak' erről
szóló okmánya törvényes iktatás után privilégium formájában lett
kiadva, majd II. Ulászló 1491-ben, két pecsét alatt, ugyancsak privi-
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legitim formájában, megerősítette. Kétségtelen, hogy, ezek az intéz-
kedések némileg célhoz is vezettek, mert a bányák művelése új siker
reményével biztatott, úgyhogy II. Lajos király Radnának ismét bizo-
nyos önállóságot adhatott A radnai bányák végső sorsát I. Ferdi-
nándnak Erdélybe küldölt biztosai beszelik el, hogy tudniillik a mo-
hácsi vész utáni nyugtalanságok alatt Péter moldvai vajda elpusztí-
totta és elfoglalta, anélkül azonban, hogy azóta helyreállítására gon-
dot fordítottak volna. II. Rákóczi Ferenc terve, hogy; a radnai bányá-
szatol selmeci bányászok segítségével ismét helyreállítsa, nem veze-
tett célhoz.

Erdély egyéb bányahelyiei között első helyen a Barcaság emlí-
tendő, melyíet II. Endre király a német lovagrendnek adományozott.
Egyébként nincs biztos tudomásunk arról, hogy ezen a vidéken va-
laha arany és ezüst bányákat müveitek volna.

László erdélyi vajda az alvinci és borberegi alattvalóinaü sza-
badságát szabályozta. 1. Ferdinánd kiküldöt t biztosainak jelentése
szerint ezen az említett két helyen 1552-ben csak fiók sókamarák
voltak.

Nagyágon az aranybányászat 1749-nél nem régibb, azonban
vannak a környéken olyan jelenségek, amelyek azt'mű Lat jak, hogy,
ott nemcsak a rómaiak korában, hanem később is müveitek bá-
nyákat.

Dénes mester Losonci István bán fiának hátrahagyott javaiban,
mikor rokonai osztozkodtak, az|ok között aranybányákat is találtató.

Izabella királynénak egy 1542-iki ítéletiéveléből :az látszik,
hogy a hunyadi vár tisztjei ott az előbbi időb'eii ara,nybeyál lókat
neveztek ki. Ebből ismét arra lehet következtetni, hogy ezen a vidé-
ken, a régebbi időben nemcsak vas-, hanem aranytermclés is létezett.

Végül nem lehet figyelmen kívül hagyni I. Ferdinánd biztosai-
nak az erdélyi bányákra vonatkozó jelentéseit sem. Ezek hitelességét
bizonyítja a későbbi időben Bélabányán keletkezett bányaművelés.,
x Csikbenv Szentdomonkos közelében, a ,Balán hegység oldalán,
mely Erdélynek legnevezetesebb réztelepe.

A Nagymagyarországhoz tartozó Horvátországban s Szlavó-
niában a jogi és társadalmi élet alakulása a bányászaira nézve nem
volt kedvezőnek mondható. Az ásvány világnak a földalalti adomá-
nyai nem hiányoztak ugyan. De mert ezek nem voltak olyan értéke-
sek, mint Magyarországon vagy Erdélyben, mellőzték őket. Sajátsá-
gos körülmény, hogy csak a hatalmasabb birtokosok voltak bánya-
jogosítványok birtokában s hlogy kegyetlen -egy; bányahelység sem
létezett, amely szabad bányaváros állására emelkedett volna. Itt te-
hát a bányászatnak nem volt meg az a szabadsága, amely például
Magyarországon meg volt. Azok között a szlavóniai földbirtokosok
közöli, akik egyszersmind bányajogosílványok birtokában is voltak;,
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első helyen a keresztes barátok székesfehérvári háza említendő fel,
Peritz nevű birtokára Pozsega megyében, tehát Szlavóniában, IV..
Béla királytól nyert bánya jogosítványt már a XIII. század első
felében. ,;

Ezt a jogosítványt privilégium által nyerte olyan feltétel alatt,
ha ott arany- vagy ez;üstbányát'.fog nyitni, akkor a föld bizonyok
részét a király öccséjiek, Kálmán szlavóniai hercegnek köteles ál-
engiedni.

Fontosabb ennél Zsigmond királynak 1392-ild < privilégiuma,
amellyel Frangcpán János szlavóniai és horvát bánnak s örökösei-
nek valamennyi birtokára általános bányaművelési jogot ad.

Hasonló privilégiuma volt a Zrínyi-családnak is, amelynek
szövege azonban már nem ismeretes. Csak annyit lehet tudni, hogy,
az e családot illető .Gwozdaiizky nevű vár tartozékai közt és más
birtokain is bányákat művellek, amelyeknek jövedelmeit a birtokos
család húzta.

Különös nevezetesség a G arai-család nagy privilégiuma, amely-
lyel Zsigmond király Garai Miklós nádornak, testvérének Jánosnak és
utódjaiknak mind a tizenkét megyében fekvő birtokaira a legtá-
gabb értelemben vett bánya jogosítvány t adomány o/ott. Ezek a szó-
banforgó birtokok mi,nd a kapcsolt országok területén feküdtek.

Ki kell emelni Zombor várát, amely, szintén ;nevezetes volt a
kapcsolt részek történetében. Szoros kapcsolatban állt e várral Zamo-
bor városa is, mely privilégiumát .még a tatárjárás előtt Kálmán
király és szlavóniai hercegtől kapta s ebben IV. Bel a király 1242-
ben megerősítette. A híres zamobori rézbányák azonban nem a vá-
roshoz tartoztak, hanem a Várnak voltak tartozékai. Ennek urai
tehát, a Ciiyk, Tárnokok, Erangepánok, Szomszédvári Henninghek,
Thurik és Ungnadok kétségtelenül bányajogosítványok birtokában
.voltak. E bányák nagyobb jelentősége csak a XVI. sz.-ban kezdődött.

Szerbia és Bosznia törölt uralom előtti bányászati jelentősége
mellett tanúskodnak a hagyományok, amelyek ivalóságát az újabb
történelmi vizsgálódások is csak megerősítették. Szerbiát illetőleg az
ottan: arany, és ezüst bányászat már a XIV. század kezdetén igen
tekintélyes volt s az idők folyamán még nagyobb jelentőségre emel-
kedett. A bányaműivelők részint szászok voltak, részint raguzaiaki.
S kivált az utóbbiak voltak\nevczetcsek mint vállalkozók. A1 szer-
biai bányatermékekkel fontos kereskedést űztek. Ez utóbbiakra nézve
a szerb fejedelmektől és dcspotáklól kiváltságokat kaptak.

Szerbia nevezetes bányái a következők voltak: Rudnik, ame-
lyet Brankovics György az orodi< káptalan előtt 1453-ban az örök-
vallás formájában Hunyadi Jánosra ruházott át, aki^azt az iktatás
után V. László királytól adományul is nyerte.

'Kopárnak. Elnnek a bányászata 9 mérföldnyire terjedt s mely-
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nek egykori nagy jelentőségéről az ezüst- és vasbányászatnak ezen a
vidéken még található maradványai tanúskodnak. iKucsevó, nem
messze Pozsareváctól, a Zselyeznik nevű patak mentében, amelynek
egykori híres ólombányái már 1433-ban romokban feküdtek. Neve-
zetes volt Növő Brdo, amielyei eredetileg szászok alapítottak s ahol
a bányásznép azután is túlnyomólag szász maradt.. Itt a bányászat
idők folyamion olyan virágzásnak indult, hogy a város az egész szer-
biai kereskedelem központjává s ennek következtében az egész bal-
kánvidék legelőkelőbb városává lett.

Lakosságának legvagyonosabb része raguzaiakból állt, akik
itt egy formaszerű gyarmatot képeztek, amelynek tagjai közt Raguza
első családjainak neveire lehetett találni.

A XV. század első felében Brankovics György hatalmának fő-
támasza még Növő Brdo bányáinak jövedelme volt, míg végre 1455-
ben II. Mahomed török szultán uralma alá került, azonban török;
uralom .alatt már csak igen rövid ideig volt képes magát tartania s
a beállt katasztrófa után annyira elpusztult, hogy régi jelentőségéi-
nek még a nyomára is alig lehet találni.

Azon a vidéken, amelyből Bosznia alakult, később a római bi-
rodalom végkorában még bányákat s főleg ezüstbányákat műveltek.
S ennek felelt meg az ország későbbi állapota is, mert alig van része
a túlnyomóan hegyes Boszniának, ahol a törők uralom előtti bányá-
szat nyomaira ne akadnának. Boszniában az első bányaművelők
szintén szászok voltak s a raguzaiak mint vállalkozók és kereskedők
szintén olyan fontos befolyást gyakorollak, mint Szerbiában. Kú->
lönben itt a bányászatot a:boszniai bánok és királyok, névszeriujt
Tvartko bán, Dabisia István és Zsigmond magyar király hathalósan
pártfogolták, úgyhogy elmek folytán jelentékenyen felvirágzott.

Mint bányatermékek az aranyon és főleg az ezüstön kívül még
a boszniai ólom, réz és vas is híresek voltak. Különösen a vasat ma
is olyan híresnek tartják, mint a stájert, gömörit és a hunyadmegyeit

Bosznia fontosabb bányahelyci a következők vollak: Szrebe-
nica, egykor Bosznia legelőkelőbb bányahelye, amely, úgy látszik, a
régi római Argentárja helyén épült s különösen ezüsLbáuyái után.
volt híres. Olovo, vagy, helyesebben az annak közelében egykor neve-
zetes, de a török uralom .alatt egészen elpusztult bányaváros, l)u-
bovstica, ahol kitűnő ólmot termeltek.

Zvornik, amelynek egykor híres arany-, ezüst- és ólombányia-
művelésc volt.

Kreso környékén aranyat, ezüstöt és higanyt ástak. Fojni-:a
híres volt vas termeléséről, a Zec-hegy oldalán olyan időben, ami-
kor a bányászatnál puskaport még nem használtak, ezüst- és réz-
bányákat műveltek.

Oslruznica ezústbányászatlal, a XV, században a boszniai érc-
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és fémkereskedés központja. Busovacsa, Serajevó és Travnik közt,
egykor nevezetes bányahelység, ahol azonban már csak vasat ter-
melnek. Síari Majdan vidéke, ahol gazdag arany, ezüst és vasérceket
találtak s amelynek régi bányászati jelentőségét neve hirdeti. Kon-
jica. a Narcnla bal partján, közeiében a Zlatár nevű helységen a
török uralom előtt művelt, de már régen felhagyott bányák omla-
dékait találták.

H a v a s a l f ö l d ö n és M o l d v á b a n egykor szintén neveze-
tes bányaművelést űztek. Itt a bányászat tárgyai főleg arany, ezüst),
réz, vas és só voltalt. Azonban mikor a török uralom ide is átterjedt;
ellankadt a bányaipar s a beállt kedvezőtlen körülmények között a
rendezett bányászat csaknem egészen megszűnt. Csak néhány hatá-
rozatlan adat van arra vonatkozóan, hogy a va'jdák és hospodáriok!
korában is egyes helyeken úgy ahogy, műveltek bányákat.

A nemesfémek bányászatának főhelye valószínűleg Baja volt,
mini vár, amelynek környékén, a pericskai és gyimcsi erdélyi szoro-
sok felé az egykori gazdag 'bányászainak emlékét a néphagyomány]
számos elbeszélése tartja fenn. Azonban o vajdaságok más vidékein
is nyertek, különösen aranyat. Ehhez járul az aranymosások rendkí-
vüli nagy. száma, a régi Romániának csaknem valamennyi hegyi
folyóiban. Ezek az aranymosások igen régiek. Például Ulászló király-
nál egy 151G-ból való érdekes védlevelét a havasalföldi aranymoső;
számára Brassó levéltárában őrzik. Ügyszintén a sóbányászat Romá-
niában nemcsak fontos és gazdag, hanem igen régi is. Az egykor!
nevezetes Vasbányászat emlékét talál juk !Vasbánya nevű bánya-
helyiség nevében, Kis-Havasalföldön, a ' Poloracsi-kollostor szomi-
saéd s ágában. Az egykori fontos rézbányászatról ipedig tanúskodik1

ugyancsak Kis-Havasalföldön a Rézbánya nevű helység.



Vas- és sóbányászat.
A vasbányászalot ebben az időben néni tartották olyan foji-

tosnak, mint azt, amelynek tárgyai a nemesfémek. Nem csoda lehat,
ha a kútfőkben erről csak kevés és nem igen részletes tudósításokra
Jeliét találni. Egyes okmányaink azonban ebben a tekintetben is
figyelmet érdemelnek.

Vasmegyében, Borostyánkő környékén, határozott tudósítások
szerint, vasat már a 'XiV. században nyertek és dolgoztak fel. A
helység a régi Stiría határaiul nem messze fekszik s így feltételezhető,
hogy a vastermelés itt is úgy történt, mint Sliriában, a mai Stájer-
országban, amelynek vastermelése a legrégibb időktől fogva nagy,
hírben állt.

Biztos az is, hogyi a tiszai részekben a vasbányákat Domoszló-
nál nyitották meg, am'elyekre nézve különös intézkedések történlek.
Krassószörény vármegyében, közelebbről a Kövesdi várhoz tartozott
terűiében műveltek vasbányákat, amelyeket a ^várral együtt az ak-
kori földesúr, Csáky, Miklós csere út ján Zsigmond királynak engedett
át. Vasbányászatra szóló kiváltságaik a Csetnaky és Pelsőczy-Bebek
családoknak, úgyszintén a Garay családoknak is voltak. Figyelemre-
méltó még Erdélyben a vájd a hunyadi vár tartozékain, s főleg Török-
kőn fennállt vasbányászat, mely utóbbit határozottan a stájer vas-
bányászat mintájára lengedélyjezték. KJtlűnik ezekből, hogy a vas-
bányák műVoljése és a vasércek (kidolgozása sajátságos szabályok-
hoz volt kölve, amelyek a nemesfémek, a réz, az ólom stb. bányá-
szatának szabályozásától több tekintelben eltértek, ianélkül azon-
ban, hogy a vasbányászat közönséges iparág, vagy földesúri jövede-
lem lelt volna.

A sóbányákat Magyarországon 1492-ig a bányászat egyéb ágai-
hoz képest művellek. A király bányászati főúri jogát azokra nézve
éppen úgy gyakorolta, mint más bányákra nézve. Vagy saját embe-
reivel műveltette azokat, vagy. a (bányászati jogosítványt egyes föld-
birtokosokra, illetőleg egyes községekre ruházta <át. Még az 1486-i,
törvénycikk szerint is így, volt, 'míg az 1492-i törvény által már az1

a nevezetes változás állott be, hcigy a sóbányászatot kizárólag a ki-
rályi kincstár számára tartották fenn, s az többé magánvállalat far-
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Igya. nem lehetett. A sóbányádat királyi, illetőleg állami monopóliu-
mának története tulajdonképpen ezzel a törvénnyel kezdődik.

Magyarországon a sóbányáknak királyaink ál Ül történt el-
adományozása terén és a sóbányászatra 'vonatkozó jogosílványiok
engedélyezése köriil két eset nevezetes..

Az első IV. László királynak 1285-i intézkedése, amelyben Só-
vár. Sópatak, Delnam és Zárbut bányászalát György .mester Simon
fiának, a híres Micbán unokájának adományozta. György mester;
a sóvári Soós-családnak az őse, amely azóta a XV. század végéig a
sóvári sóaknák és sói'orrások folytonos birtokosa maradt.

A Garay-család nagy privilégiumában Zsigmond király ado-
mányából a bányászat egyéb ágaival együtt a sóbányászatra vonat-
kozó jogosítványok is megtalálhatók.

Azonban ezeknél sokkal fontosabb lett a máramarosi sóbá-
nyászat. Kezdetét a XITI. század-első évtizedéig lehet visszavezieini,
A inegnyiliotl sóbányáknál keletkezett telepek csakhamar szabad
községekké alakultak, amelyek királyainktól városi privilégiumot
nyertek. Ez név szerint a mármarosi öl, úgynevezett koronái város:
Huszt, Visk, Hosszúmezü, Sziget és Tétső eredete, melyek a liuszli
vár tartozékát képezték s városi\prj,vilégiumot a szomszédos Nagyr

szőlős mintájára, Róbert Károly királytól 1329-ben közösen nyertek.
A fenti jelenségek után ítélve, amelyek szerint magyarországi

egyházak alapításuk alkalmával az erdélyi sóbányákból jövedelmet
és birtokot nyerlek, rendezett sóbányászal -előbb volt Erdélyben.,
mint Magyarországon. Az erdélyi földbirtokosok közül, akik majd-
nem mind királyi adományozásból nyerték sóbányászati jogosítvá-
nyaikat, különösen ki kell emelni az erdéiyi káptalant, amelynek
birtokában a XIII. század második felében a tordai sóaknászat volt,
s a szebeni prépostot, aki Vízaknán sóbányát műveltetett. Úgyszin-
tén László bán is birtokosa volt Tordán egy sóbányának, amelyet
valószínűleg V. István király adományozásából kapott. Ez^t a bányát
véginlézkedésébten 1278-ban az oltani községnek v hagyomány ózta.
Erdélyben éppen úgy, mint Magyarországon is, a sóbányák magán-
birtokainál sokkal jelentékenyebbek a szabad bányahelyek, tudni-
illik Dés, Kolos és Szék, amelyekhez 1291 óla Torda is járult. Ezek
egyenlő sóbányászati szabadsággal voltak felruházva. Köztük azon-
ban történeti előzményeinek kapcsán Dés és Torda volt érdekesebb.
Dés, vagy Désakna szabadságának alapítója a híres Erney bán volt,
.akinek eziránti kiváltságát IV. Béla király hagyta helyben s István,
if jabb király 1261-ben mindkél szabadalmát • megerősítette. A dé-
sieknek ezeket a kiváltságait aztán IV. László, III. Endre és Róbert
Károly királyok újból megerösítették és fenntartották.

Torda a XIII. század második felében a gyulafehérvári káp-
talan földesúri hatalma alatt állott. Azonban a későbbi események
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azt bizonyítják, hogy ezáltal a helység régibb állása jogi megszorítást
nem lapasztalt. Ezt kimiitatva, III. Endre király a Tordai vendé-
gek régi jogát visszaállította és őket ugyanazzal a szabadsággal ru-
házta fel, amellyel Dés, Szék és Kolos vendégei bírtak. Ennek kövsl-
kezlében Tordál az akkori erdélyi sőbányászat említett főhelyeivel
egyenlő állásra emelte. Magában véve pedig nemcsak nevezetes
várossá, hanem többször az erdélyi nemesek közgyűlésének helyévé
is lett.

Ezeknek a helységeknek a lakosai a sóaknákat művelték, sót
termeltek és azt a király rendeletére az országban levő főratílár-
helyekre szállították. Ennek fejében előjogokkal tűnte l le ki őket a
király,

'A só ügye nemcsak hazánk .pénzügyi történetében volt nagy-
jelentőségű régi időktől fogva, hanem, miután az .ország lakosainak
nélkülözhetetlen szükségleteihez tartozott, a nemz-et gazdasági rend-
szerében is mindig eiőkelő szerepet játszott. Mint a király legfelsőbb
főúri jogainak egyik tárgya pedig -különös közigazgatási intézkedé-
sekre szolgáltatott alkalmat, amelyeknek kezelése a sókamarákra és
azok grófjaira volt bízva. Abban .az időben, .amikor hazánk állam-
szervezete már határozott formákká alakult, a nálunk működő só-
kamarák áttekintésére az az okmány a legalkalmasabb, amellyel
Zsigmond király, 1393-ban Vérebi Pétert, az erdélyi sókamara fő-
grófjának nevezte ki. Hszcrint különben az ország három részre
volt osztva: a Tisza vidékére, i a Zagyva folyóig, ahol a mármaros!
sót használták, a Száva jobboldalán fekvő részekre, ahol a tengeri
só L használták és végül az országnak az -em'lí lett két részhez nem
számító területére, ahol a lakosságot az erdélyi só használatára uta-
sították. A sókamaráknak is, amelyek az ország egyes vidékein a só
kiosztását és forgalmát közvetíteni voltak hivatva, két osztálya volt,
úgy hogy ezeknek mindegyikéhez azok a kamarák tartoztak, amelyi-
ke1, régi állapotukban meghagytak, úgy, ahogy azok I. Lajos király
korában fennállottak. A másik osztályhoz azokat számították, ame-
lyekre nézve bizonyos reformok léptek életbe. Az első osztály körébe
tartoztak az erdélyi, a vízaknai, a mármarosi, a szatmári, a kassai, a
várkonyi, a buda?., a pesti és a székesfehérvári sőkamarák. Az utóbbi
osztályhoz tartozott a trcncséni, a nagyszombati, a pozsonyi, a győri,
a soproni, a vasvármegyei, 'a zalamegyei, a zágrábi, a k-őrösi és
a kévéi sókamara. Ezeknek a kamaráknak a működését a körül-
ményekhez képest néha ki is 'terjesztették. Például fiókkamarákat
létesítettek, így az erdélyi sókainarának '.volt két fiőkkamarája, a
szatmárinak pedig Sáros- és Szepesmegyében volt fiókkamarája.



A magyarországi bányászat technikai fejlettsége.

Olyan adatok, amelyek az egykori bányaismeretekről felvilá-
gosítást tartalmaznak, korunkra nem jutottak. Felvilágosításul tehát
s egyben biztos kalauzul csak a bányamunkát szabályozó régi törvé-
nyek és a bányavidéki statútumok szolgálhatnak. A magyarországi
bánya történet három ilyen bányastatutumot n y ú j t . A XIII. század-
beli selmccit, a XV. századbeli körmőcit és ugyanebből az időből a
felsőmagyarországi gőlnicit. Sajnos, az intézkedések a bányamun-
kákra vonatkozólag korántsincsenek olyan részletesen kifejtve, hogy
a/okból kielégítő tájékozódási lehetne nyerni. Nem marad feliát
más hátra, mint az akkori nevezetes európai bányavidékeket Is szem-
ügyre venni és azoknak a Bányatörvényei között keresni olyanokat,
amelyek az akkori korban gyakorolt bányászat módjának a magyar-
országihoz hasonló képét mutatják, íjyen régi bányatörvényt Kettőt
ismernek a szakkönyvek: a XITI. századbeli kutnabányait és a XIV.
századbeli massait.

A kutnabányai, csehországi bányatörvény, amelyet 1300-ban
hirdettek ki. Szerzője egy római jogtudós, akit II. Vencel király ké-
résérc Ursinus Máté bibornok küldött Prágába, hogy a cseh király-
nak a cseh országos törvények javításában tanácsára és segítségére
legyen,, s akire aztán a kutnabányai bányatörvény latin nyelven való
megszövegezését bízták. Ennek a törvénynek a főj el én tősége abban
áll, hogy nem csupán a bányaművelésnél szokásos jogot írja le, ha-
nem az akkori jogtudomány magasabb álláspontjára emelkedve, a
bányászat létviszonyait és a bányászélet irányát is '„egybefoglalja és
azokat .Jusztinián császár rendszere szerint négy könyvben valóságos
törvény módjára szabályozza. Mintán az első könyvben a bányá-
szatnál műköcfö személyekről, tisztekről, vállalkozókról és munkások-
ról, a második könyvben a bányabirtok rendezéséről, a harmadik-
ban a bányaadományozásokról és a negyedik könyvben a bányatör-
vénykezésről intézkedik, s mindenütt igen részletes szabályokat tar-
talmaz, évszázadokig Európában a legtökéleiesebb és legfontosabb
bányatörvénynek tekintették. A XIÍI. század bányaismereteit éá bá-
nyászkodását is hívien tükrözte vissza. Nálunk Róbert Károly ki-
rály .13284 privilégiuma folytán Körmöcbányán állott nagy tekin-
télyben.
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Mássá olaszországi bányaváros bányatörvényét pedig 1310-ben
állapító l Iák meg. Kiadója, Bonalni Ferenc azt tartja, hogy közte és
a már jelzett kulnabányai Lányatörvény között belső összefüggés áll
fenn. Azonban terjedelmes intézkedéseinek részletessége mellett is
nines rendszeres formában írva és több régi szabályt is tartalmaz.
Összesen nyolcvanhat Fejezetből áll, melyeknek határozmányai, mint-
hogy közvetlenül a bányákra, és azoknak művelésére vonatkoznak, s
a bányászat körében működő személyeket csak mellékesen lemlítikí,
a kutnabányai törvényt sok lényeges tekintetben kiegészítik. Ezekből
az látszik, hogy. ez a két törvény azíokat a bányaművelés teelimkájál
tárgyaló határozatokat, amelyek hazánk régi bányatörvényeiben és
bányastatutumaibíaín szerepelnek, erősen támogatja, s így Magyar-
ország egykori bányászatának szempontjából mindkettő igen fontos.

Az eredményeket tekintve, amelyek az egykori magyarországi
bányászat technikai munkásságának tökéletességét bizonyítják, nem-
csak hazánk régi bányászatának maradványaira lehet hivatkozni,
hanem arra a hírnévre is, amelyre a magyarországi bányászok szert
tettek egész Európában. Ez a XV. századra vonatkozóan Anglia;
Franciaország és Oroszország bányászatának történetéből egyaránt
világosan kitűnik.

Magyar bányatermékek a világkereskedelemben,
A XVI. század előtti kereskedésre vonatkozóan elég megem-

líteni a magyarországi pénz .jelentőségét, amely az egész aküori
világforgalomban el volt terjedve. A magyar pénzt magyar aranyból
és ezüstből, tehát a mi hegyeink termékeiből verték, azok a bánya-
termékek pedig, amelyek kereskedésünk tárgyai voltak, egyszersmind
az akkori bányaiparunkról, is tanúskodnak. A magyar pénznek az
akkori kereskedelem körében való szertepéncl főleg az aranypénzt
kell elsősorban figyelembe venni, mert az ezüst pénz akkor csak alá-
rendelt szerepet játszott és inkább csak ,a,z ország belforgalmában;
volt használatban. Saját aranypénz Magyarországon Róbert Károly
király idejében volt, eléggé ismeretes, hogy a magyar forintok milyen
fontos helyet foglaltak el Európa XV. századbeli pénzforgalmi rend-
szerében, A világkereskedésben használt pénzforgalomra nézve a
velencei kormánytanácsnak egy 1367-ből kelt rendelete is nevezetes,
amelyből az tűnik ki, hogy a nagy forgalom közvetítéséül nem anyi-
nyira a vert pénzt, mint inkább az ezüstöt mint nemesfémet haszí-
nálták, melynek értékét Velencében súly szerint határozták meg és
ehhez képesl számították át folyópénzre. Akkoriban egyébként a vál-
tóüzletnek egy olyan formája is volt már (Szokásban, hogy aki kül-
földre nagyobb pénzösszeget küldött, azt az összegéét az olasz, például
velencei kereskedőknél tette le, akik azután ezt az összeget a jelzet^
helyen kifizették, Erre nézve a Magyarországból Avignonba küldött
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pénzek tekintetében határozott tudomásunk van, azonban alig lehet
kétség aziránt, hogy a pénzküldésnek ezt a módját a kereslted elera-i
ben is ne alkalmazták volna.

Azok a magyarországi bányatermékek, amelyek a kereskedés
tárgyai vollak, egyúttal nevezetes kiviteli cikkei is voltak Magyarr
ország külkereskedelmiének. Ezen a téren lényeges megszorítás csak
akkor állott be, armkpr a -nemesfémekkel való szabadkereskedés
nyers formáját a pénzverésre való hivatkozással e] tiltották1, s azokra
nézve a királyi beváltást hozták be.

A XIV. és XV. században a bányatermékek közül a só és a
réz voltak a legjelentékenyebb kereskedelmi cikkek.

A só mégis túlnyomólag csak a belkereskedelemben szerepelt,
noha tudott dolog az is, hogy a'tengeri só a Vektu-cei köztársaság és
Magyarország között többször élénk differenciákra szolgáltatott al-
kalmat. Sokkal nevezetesebb azonban a rézkereskcdés. A hazánkban
nyert réz a nyugati országokba, Bécs és Brínin f e l é és Krakkóba, de
kiváltképpen Olaszországba került ki s így ezekbe az irányokba, ha
rendezett kereskedelmi utak nem voltak,. ilyenek készítéséről gon-
Üoskodni kellett. Ilyen új út volt a/, amely Turócvármcgyét Zólyom-
mal kötötte össze és amjelyct Tliurzó János készíttetett 1496-ban,
azért, hogy, azoín át a Bjeszlercebányán nyert rezet könnyebben szál-
líthassák Krakkóba. Azonban a körmöcbányaiak, attól tartva, hogy
ennek az útnak használása Turóoot majd elvonja Körmöctől s az
ottani forgalmát és kereskedelmet Besztercebánya felé vezeti, az
alig nyitott utat levágott fákkal és szikladarabokkal zárták el. Ebből
aztán, élénk összetűzések keletkeztek, úgyhogy Körmőc az' út kiépí-
téséhez csak olyan feltétel alatt adta beleegyezését, hogy annak fejé-
ben a Thurzók 3p aranyforint évenkénti fizetésére kötelezték ma-
gukat.

Az ólom ebben a korban a szabadkereskedésből ki volt tiltva.
Más jelentősége volt a magyarországi rczkereskedésnek Olasz-

ország előkelőbb városaival. Miután Olaszországban a nyersréz fel-
dolgozása különösen fontos iparág volt, igen sok olasz kereskedő-
járt hazánknak azok'on a bányavidékcin, ahol sok ércet termeltek!
Az ércet összevásárolták és legnagyobbrészt Velencébe és Firenzébe
szállították. Az olasz államok kereskedőik szára ára minden módon
igyekeztek megszerezni a magyar .királyok pártfogását és jogaikat
szerződésileg biztosítani. Magyarországnak akkor még nem volt kir
fe j lett kereskedelmi politikája. Nem léteztek beviteli, vagy. kiviteli
tilalmak egyes cikkekre és így • az idegen kereskedők, ha az ország1-
ból mint olyanok nem voltak kitiltva, nyers rezet is szabadon vi-
hettek ki.

Valamennyi olasz állam közt a legszorosabb barátságban Ma-
gyarországgal, a géiuiai köztársaság volt, I£y természetes, hogy a
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gcnuaiak sok kedvczm/énybcn részesültek és kereskedésük a magyar
király különös pártfogásában állt. Ezért adta ki L Lajos király 1381.-
iki privilégiumát, mellyel a gémiaiak kereskedését Magyarországgal
szabályozta. Velence I. Lajos királlyal az 1358.-i és 1831.-i két béke-
kötés alkalmával kereskedőinek csak a szabad járás-kelést igyeke^eít
biztosítani Magyarországon, Halála után pedig azáltal nyert keres-
kedelmi suprematiát, hogy az adriai tengeren nemzetközi uralmat
gyakorolt és ebben később királyaink nem akadályozták meg. A:

firenzei köztársaság kereskedőinek a génuaiakéhoz hasonló jogokat
akart szerezni.

Ennek a következménye azután az volt, hogy SM olasz keres-
kedők nemcsak exportálták a magyarországi rézércekel, hanem igye-
keztek megszerezni a magyarországi rézbányákat is. Erre példa Por-
tinari János, az ismert firenzei család tagja, akinek más firenzei vál-
lalkozókkal Magyarországon rézbányái voltak. Érdekes az a szerző-
dés is, amit azután ő kötött a velencei köztársasággá] réz kivitelére.

A hazánkból kivitt rezet azután Olaszországban az iparosok
feldolgozták. Különösen a velencei, nagyobb méretekben felszerelt
rézgyárak voltak híresek.



A magyarországi bányászat emelkedése
a XV. században.

Ebben az irányban a bányaművelés felvirágzásának és irányá-
nak döntő Lényezői pénzügyi, szempontok voltak, amelyek mellett a
nemzetgazdasági szempontok csak alárendelt jelentőségűek voltak.
Habár, -- főleg Mátyás király uralkodása óta, -- ezek a kérdések is
kezdtek előtérbe nyomulni.

Négy dolog volt az, ami döntően befolyásolta akkoriban a bá-
nyaművelést. 1. A banyák a XV. században a királynék jövedelmét
képezlek és 1514-ben a koronajavak közé sorozlak őket. 2. A Csák-
tornyái Ernust-család és 3. a vBethienfalvai Tlmrzó-család a bánya
"nuvcl-és alapján lettek nevezetesek. 4. Az augsburgi Fuggerck a ma-
gyarországi bányászat körében igen fontos szerepet játszottak.

A magyarországi bányászatra nézve igen fontos esemény volt,
amikor Zsigmond király több más jószággal együtt az alsómagyar-
országi bányavidéket az ottani bányavárosokkal együtt Borbála ki-
rálynénak királynéi javak címén átengedte, illetve inscribálta. Ennek
a fontos precedensnek, amit később Erzsébet, Beatrix és Anna királyi-
iiék számára megismjélseltek, az lett a következménye, hogy az alsó-
magyarországi bányavárosok környékükkel együít egy magukban el-
zárt vidéket kezdtek képezni. A királynék zólyomi ispánja irányítása
alá ti álltak és a királyok közös privilégiumokkal (láttáit el őket. A:
királynék pedig ezenkívül az ország más bányavidékeire, főleg a má-
ramarosi sóbányászatra, szintén befolyást gyakoroltak.

Az alsómagyarországi bányászatot egyébként a királynék kü-
lönös pártfogásban és gondoskodásban részesítették, és a bányaipar
emelésére ez a körülmény igen hatásos eszköznek bizonyult. Arra
pedig, hogy az alsómagyarországi bányavidékeken kívül a mirama-
rosl sóbányákra is milyen nagy hatalmat gyakoroltak a királynék,
bizonyíték az, hogy Beatrix és Anna királynék,' a húsz ti várra és azíal
együtl a máramarosi koronái városokra és sókamarákra vonatkozó
intézkedéseket tettek.
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A Csáktornyai Ernust család
bányászati nevezetessége

Nobilis Sfephanus Jung de Nova Zolio» vagy, amint egy má-
sik okmányban nevezik, Schweingratl, vagy Schwamgralel István
1466-baii az esztergomi káptalan elölt besztercebányai bányáit és
egyéb birtokait Laki Tliuz János királyi udvarmesternek és Ernust
János budai polgárnak 6200 aranyforintért örökáron eladta. Azonban.
Tnnz János nz örök vételtől visszalépett és így a megvett ingatlanok-
nak egyedüli birlokosa Eriisl: vagy Ernust János maradt. Ernust Já-
nos azután Mátyás [királynak öOOCKarany forintot f izet cl l, aminek fejé-
ben ez neki 1469-ben a Jjánya birtoka után fizetendő bányaadót,,
vagyis «urbura»-ját örök időre elengedte. Később azután más érde-
mekért nemcsak besztercebányai és zólyommegyei birtokaira kaptái
a királyi jóváhagyást, hanem m;ás kitüntetésekben és kedvezméj-
nyékben is részesült, így keletkezett azután a főúri rangra emelt
Csák tornyai E.'rnust János és az általa alapított család bányabirtoka,.
' A Csáktornyai Ernust családnak bányabirtoka a magyaror-
szági bányászai történetében kél oknál fogva nevezetes. Először, mert
a vele összekapcsolt külső birtokokkal együít egy hatalmas komple-
xumot képezett, amit a bányaművelés érdekében rendeztek és mert
íi későbbi Tlmrzók és Fuggerek nagyarányú besztercebányai bánya-
vállalatának volt az alapja. Ez már európai jelentőségű volt és a
magyarországi bányászat emelésére igen kedvezően hatolt .

Mátyás király az Ernust család birtokát később csere útján
Corvinus Mátyás számára szerezte meg, aki azonban a király haliál'i
után nem tudta megütí-tani. Azok az igénylések, melyeket Jung
Egyednek özvegye és később Wilhelmovies Sztankó felesége, Ágies,
a Jung-család jogainak fenntartása érdekében tettek, nem vezettek
ugyan célra, de Ernust János fiának, Zsigmond pécsi püspök és
királyi kincstartónak sikerült a besztercebányai birtokol visszasze-
rezni. Később még öccjse, János is itt volt. Ebben az időben 'azonban
Besztercebányán, már hatalmas birtokos és vállalkozó volt Thuríó,
János is, aki végül az Elrnust-féle birtok nagy, részét is haszonbérbe
vette.

Thurzó Jánosnak és családjának nagy
jelentősége a magyar bányászatban.

Idősebb Thurzó János a szepesmegyei regi, nemes Bethleu-
falvJ Thurzó család egyik ivadéka, iM&gyarország bányatörténetébea
óriási jelentőséggel bír. Nemcsak, mert előkelő és szakismereteméit
fogva tekintélyes bányász volt, akinek nevét szepesmegyei, krakkói1,
besztercebányai, körmöcii, naígybányai és rézb'ányai bánya- és ipar-
vállalatok viselték, hanem mert ő volt Magyarországon a rézválaszh
fásnak, mint új iparágnak alapítója. Régi elbeszélések szerint ő Ve-
lencében munkásálruhában becsempészte magát a műhelyekbe, ahol
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a legnagyobb utókban tartotta a köztársaság a rézválasztás finomabb
módjai és l azt ott megtanulta. Állítólag csak nagy veszéllyel és csak
élete kockáztatásával tudott azután Velencéből megszökni és vissza-
menni Magyarországra.

Tény az, hogy János már II. Ulászló király uralkodásának első
éveiben Besztercebányán előkelő bányabirtokos volt és hogy a ki-
ráiylól a saját és fia, György részérc 1406-ban azt a, rézválasztásra
vonatkozó kiváltságot kapta, amely.a besztercebányai rézipar fel-
virágzásának alapja lelt. Vállalásainak jelentőségét még ax is emellé,
hogy üzleteiben Fugger Jakab társa voll.

Th'urzó János Besztercebányán pénzbeli követelései fejében
a mái régebben zálogul lekötött Kolnian János-féle bányákat, az úgy-
nevezett Sandbcrgenl szerezte meg 1493-ban örök tulajdonul Glock-í
uiizer Benedek és Kőnigspergcr Mihály ottani előkelő polgároktót.
1491-ben pedig Láng Jánostól a Töppcr-tárna nevű bányát is meg-
vette. Ezt követték 1195-ben a Sehubslein és Krottenpfol hegyekben.
az egykori Jung-íéle ezüstbányák. Kétségtelenül vett még ezeken kívül
más bányákat is.

Mindezeknél azonban fontosabb volt, hogy Ernusl Zsigmond
pécs püspök, a családi jogosítványainál fogva Corvinns Jánostól
visszaszerzett városi és bányabirtokát 1494-ben Thnrzó Jánosnak 22
évre haszonbérbe adta. Ezt a haszonbért a püspöknek, aki 1507-ben
meghalt, öccse és örököse, Ernust János bán 3000 forintnyi évi bér
mellett 1515-ben Thurzó János fiaival és a velük lakásviszonyban
leve Fugger Jakabbal és ennek uiiokaöccsévcl öt évre megújította,
majd 1522-ben újabb tizennyolc esztendőre terjesztette ki.

Meg kell még jegyezni, hogy Thurzó Jánosnak, azért, mert
1501-ben Beatrix 'anyakirályné követeléseinek kielégítésére 200.000
forinto' előlegezett, nemcsak a tekintélye és a befolyása emelkedett
nagyra II. Ulászló király udvaránál, hanem a körmöd, kamara grófja
lett és ezenkívül követelése fejében Zólyom várát és a hét bányavárost
is zálogiil kapta. Mikor azután a király 1502-ben feleségül vette Ken-
dali Annát, ő udvartartásának fedezésére átadta neki a zálogba ka-
pott városok és bányák jövedelmiéit. A királyné Thurzó Jánost ne?-
vezte ki kamarásnak, megerősítette a körmöd, kamaragrófi állásában
is és a banyaügyek rendezésében kizárólag az- ő tanácsát fogadta el,
Legfontosabb azonban a Fuggereltk-el való szövetkezése volt ás, hogy,
miután 1508-ban meghalt, és fiai, 'György és Elek kezdtek a bánya,-
vállalattól visszavonulni, az említett szerződés folytán a beszterce-
bányai bányákat és iparvállalatot a Fuggerek vették át. Kezeiéiben
nihil a Thurzók társai, 1525-től pedig önállóan.

A Fuggerek mint magyarországi bányavállalkozók.
A Fuggerek előkelő augsburgi polgárcsalád voltak, akik niüit

takácsok az iparukból és üzletükből gazdagodtak meg. Később nemes-
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ségre emelkedtek, sőt birodalmi grófok rangjára. Reánk nézve
Jakab és unokaöccse!, Raimund, Antal és Jeromos fontosak. Jakab-
nak kereskedelmi összeköttetései messze a német birodalom határán,
lúl, az akkor felfedezett Amerikáig hatottak ki és ezek alapján va-
gyona annyira mcgnővekedett, hogy I. Maximilián császárnak 170.000
aranyforint kölcsönt adhatott. Vállalatai többek között a rézbányászat
termékeire is kiterjedtek és mi'után akkor a réziparban fordulat',
állott be, azt saját érdekében igyekezett hasznosítani. Rézbányákat
veti. így került összeköttetésbe Thurzó Jánossal is, akinek magyaror-
szági rézbányászata és rézipara híres volt.

Hogy Thurzó János és Fugger Jakab már akkor is szoros ösz1-
szekötletésben állottak, mikor II. Ulászló ',a réz ,iijszerű kikészítését
és feldolgozását pártfogó privilégiumot adta Thurzóiiak, az abból
is látható, hogy Thurzó János fia, György 1497-ben házasságot kötött
Fiigger Jakab nővérével, Fugger Annával. Később, 1513-ban Fugger
Raimund János leányát, Katalint vette el feleségül. Ez a kettős házas-
ság még jobb;a!n szilárdította a két család összetartozását. Azt a
rezet, amit Thjurzó Jálios Besztercebányán nyert, Fugger Jakab ki-
vitte Lengyelországba, Síiléziába, Thüringiába, Tirolba és Friaulba
és itt a krakkói, boroszlói, erfuirltl és az Etsch folyó mellékén lévő
kohóikban dolgozták fel. 1. Maximilián császár ezért, hogy megszaba-
dítsa Tirolban a schwatzi bányáit a magyar konkurrenciáíóh betil-
toüa a réz bevitelét. Erre TbJurzö János Besztercebányát te l te rfe-
iparának központjává.

Mikor Thurzó János az Ernusl-féle városi és bányabirtokot
14í)4-ben huszonkét évre haszonbérbe vélte, akkor ebben még néni
volt része Fuggernek. Az 1515-i és 15224 szerződésekben azonoaji
már Fugger is szerepel. A Thurzó—Fugger-íéle megállapodások azon-
ban már 1525-ben véget értek.

Az országnak megzavart állapota, a török veszély folytonos nö-
vekedése a mind aggasztóbb bel'ső pártoskodások, a kereskedelem
általános pangása, a pénz és pénzverés rendetlensége és még
több más ok, olyan feszültséget idézett elő Resziereebánya
társadalmi viszonyaiban is, amipek szükségszerüleg a bányavál-
lalatokra is ki kellett hatnia. A városok folytonos súrlódásai, a nagy
bányavállalatok birtokosaival és haszonbérlőivel már Mályás király
korában kezdődtek. Most azonban a Thurzókat és különösen a Fug-
ger eket azzal vádolták, hogy nyerészkednek, saját érdekükben ki-
zsákmányolják a közönséget. Ez és a bányászoknak az a panasza,
hogy bérüket az új, könnyebb verésű pénzben fizetik, végül annyira
felizgatta a kedélyeket, hogy. 1525-ben a munkások között valóságos
lázadás tört ki. A Fuggereket az 1525. évi 4. t.-c. száműzte az.ország-
ból, Lajos király ped'ig iá besztercei rézbányászatot és az ahhoz
tartozó műhelyeket a királyi kincstár javára lefoglalta.
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A besztercebányai bányásznép 1525. május 20-án kiegyezett
ugyan ismét a Thurzók tisztjeivel, mikor aaonban ugyanannak az
évnek júliusában Thurzó Elekhez fordultak segítségért, bajaik or-
voslásáért, ő csak meleg szavakkal búcsúzolt el a bányászok küldött-
ségétől, de közölte velük, hogy miután a bányákat és bányaművcket
a király lefoglal Lattá, minden döntés az ő akaratától függhet csak.

A király még 1525-ben újabb haszonbérlési szerződést kötött a
Fuggerekkel. A bányásznép közötti zavargások azonban tovább tar1-
toUak, úgy, hogy az akkor Hatvanon megválasztott új nádor, Wer-
bőczy István Besztercebányán 1526. áprilisában a bányavárosok1

íilsó néprétegére igen kemény ítéletet mondott ki.



Bányászélet és bányászati szellem.

Elzárva'a föld felszíne fölötti viszonyoktól, állandóan .a Föld-
alatti viszonyok benyomásának hálása alatt, szakadatlan és megfe-
szí te t t küzdelemben * a 'természetiéi, mely , f o l d a l a i t i. k i n c se i l
á l d o z a t o k n é l k ü l s f e n k i n e k sem a d j a : a bányászok éleié
sajátságos fejlődésen ment keresztül, a r u j az egyesek egyéniségében
•éppen ügy, mi-nt az! egész bányásznép társadalmi alakulásában egé-
szen sajátságos eredményekéi termelt ki. Ehhez nagy mértékben hoz-
zájárult az is, hogy a bányászokat a világ nagy 'eseményei nem igen
érintetlek. Elszigetelten éltek, többnyire zord hegyek és kietlen völ-
gyek közé szorítva, teljesen magukra utalva.

Ezek azok az előzmények, amelyeknek alapján az elmúlt szá-
zadokban, amikor az .emberi köziéi minden anyagi és szellemi meg-
nyilatkozását átható társadalma szervezetet még nem ismertek, az az
egészen különálló, úgynevezett bányászati szellem (Bergmamisgcist)
fej lődött ki, amely a bányászéi élnek olyan sajátságos jellemvonása
volt. A világtörténelmi 'események, amelyek az államok és nemzetek
sorsára olyan döntő befolyást gyakoroltak, a bányászok éleiére a l ig
voltak hatással. A bányásznép a feudalizmusnak és később a társa-
dalmi rend újjáalkolásának csak a külső formáihoz alkalmazkodott.
Másrészt azonban, miután kénytelen voll önmaga gondoskodni szer-
vezéséről, olyan iniézm'ányekel hozott létre, melyek szükségletei-
nek és uralkodó irányzatainak feleltek meg és nihil ezt a bányajog
Sí.ámos speciális határozata mindenütt mutál ja , általános szempont-
ból is sok tekintetben érdekesek. A bányászali szellem magában vevő
pedig, támogatva a bányászok nemes hivatásának öntudata állal1,
szűk korlátai közt is sok hasznos és üdvös eredményhez vezeielt.

Bányaszabadság.

A magyarországi bányászat törléneléiiek egyik legszebb vo-
nása az, amelyik világos tanúságot lesz amellett, hogy hazánkban a
közhatalom; a bányászatra nézve, — akár a bányaipart, akár a bánya-
birtokol és a bányaügyek kezeléséi vesszük lekintelbe, -- kezdettől
fogvaj m i n d i g a b á & y a s z a b ad ság elve ( m e l l e t t f o g l a l t
á l l á s t .
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Királyaink nemcsak olt, ahol bányáikai saját embereik mü-
veitek, pártfogolták és tartolták fenn ezeknek személyes szabadságát,
hanem a többi hányat és bányászt is megvédtek szabadságimban.
így keletkezett a hazai bányászat számára az a számos királyi privi-
légium, melyek között a legnevezetesebbek a szabad királyi bánya-
városok kiváltságai. Minthogy pedig az egyes földbirtokosok is kii-
rályi adományozásból nyerték bányajogosítványaikat, a királyok a
földesúri hatóság alatt állott bányahelységeknek bányaszafaadság'át
is mindig bizlosították. Bizonyíték erre, hogy az esztergomi és ü ka-
locsai érsek, a váradi püspök, a jászol prépost, az erdélyié-fehérvári
káptalan, Brankovics György szerb despota, a Hunyadi, RozgonyiB

Palóczy, Csetoeky és kétségkívül számos más család is a bányasza-
badság iránt kellő elismeréssel viselteitek. Ellenben, amikor1 a Nagy
Lucsei Dóczyak az alsőmagyarországi bányavidéken, a Bebckck Gö-
mőrben, a Zápolyajak Szapességbcn, vagy a Drágffyak mint a Kő-
vári vár urai Nagy-és Felsőbánya környékén mint a bányaszabadság
ellenségei léptek fel, az ilyen bánásmódot vagy a jogi rend félreérté-
séből kiindult kizsákmányol ásnak, vagy jogsértő hatalmaskodásnak
tekin Lőtték.

Nem csekély hátrány volt mindamellett ax a körülmény, hogy.
ahogy a bányaipar szabályozása általában csak helyi intézményete-
ké! állott összefüggésben, úgy a bányaszabadság gyakorlati foganato-
sítása az egyes bányahelységek és bányavidékeken is, csak különös
kiváltságaik és statútumaik által voltak biztosítva. Miután Magyar-
országon! a bányászat a XV. században olyan nagy arányokban fcjlöV
dötí, hogy rendezését már nem lehetett különös és csak egyes vidé-
kekre szorítkozó kiváltságokkal megoldani, a bányaszabadság elvét
pedig már az országos törvényeink is mindinkább hangoztatni kezd-
Dék; a döntő szót végre^az 1523-ban kihozott 39. t.-c. mondta ki. Ezál-
tal a határozat által a bányaszabadság elve, melyei eddig a küiönös
és csak egyes vidékekre vonatkozó privilégiumokban a királyok
mondtak ki, most elnyerte a hazai törvényhozás feltétlen szankcióját
az egész országra és a legtágabb értelemben. Ezál ta l pedig Magyar-
ország területén a bányászatot olyan jogi alapra fektették, amely:
nemcsak a XVI. és XVII. századok szükségleteit elégítette ki, hanem
lényegileg korunk törvényhozási kívánalmainak is megfelel.

Hazai bányajogunk alakulása és fejlődése a bányaszabadság
érvényével, elismerésével és az 1523-ban hozott országos törvénnyel
álloU szoros összhangzásban. Régibb törvényeinkben a bányászatra
venalkozó intézkedéseket nem találunk, a magyar bányajog Lehal
inkább a szokás alapján alakult. A bányák azonban, a X—XIII. sziá-
7-ddi jogélelünk általános szellemével egybevágóan, nem a földbirtok-
nak képezték tartozékait, hanem közvetlen a király főúri jogának vol-
tak alávetve, noha ennek a közvetlen alárendeltségnek kezdetben,
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jogi természete még igen határozatlan lehetett. A' magyarországi bá-
nyajog határozottabb rendezése csak IV. Béla, sőt szorosan véve
tulajdonképpen csak az Anjou királyok korával kezdődik, miután
tehát eredetileg túlnyomóan királyi privilégiumokban és a neveze-
tesebb bányahclységek statútumaiban nyerte külső megnyilatkozá-
sáig formailag nem egységes bányajog volt, hanem számos, partikulá-
ris vidéki, vagy. városi bányajogból álló ti. Ilyenek vol,tak a selmeci,
körmöd, gölnici, felsőmagyarországi, felsőbányái, abrudbányai s!b,
bányajogok. Egy országos bányajog alakulásának feltétele a b'ánya-
"zabadságnak országos törvény által való megáll'apílása volt, amij
azonban csak 1523-ban történt, tehát «lső korszakunkra még nem
hathatott ki. Bizonyos belső összefüggés azonban ezek között az egyes
bányáknak megadott jogok között is volt, mert mind ugyanazokból a
praemissákból indultak ki és egyforma külső befolyások mellett ala-
kultak. A bányajog fejlődése akadályokra csak ott talált, ahol a bá-
nyaszabadság nem' l.udott érvényre jutni. Kedvező jelenség volt az
is, hogy a bányászat alapviszonyainak szabályozásában a selmeci
jog tünteti fel a legdialározottabban azokat az elveket, amalyeket
másutt is zsinórmértékül fogadtak el. Ügy hogy a régi selmeci bánya-
jogban megtaláljuk azokat az elveket, melyek a hazánkban fennállott
bányajogokra nézve irányadók voltak.

Eszerint a selmeci bányajog szerint a földalatt i báuyabirlokot a
föld felszínén levő birtokviszonyoktól függetlenül és egés/eu sajátsá-
gos szabályok szerint rendezik. Két szempont a legfontosabb: a bá-
nvaszabadság és a király bányászati jogának adományozása.

A bányaszabadságnál fogva mindenki, aki ércére l f a l a i t , vagy
olyan bányának művelését vállalja, melyet szabályos munka elhanya-
golása miatt szabadnak (uraLiánnak) nyilvánítottak, vagy amelyet
előbbi birtokosa megszüntetett, erre a bányára bányabirtokot szerez-
het. Több vállalkozó között elsőbbségei, illetőleg kizáró jogot csak nz
idő elsőbbsége (az úgynevezett Altér im Felde) ad.

A király jogát a bányamester adományozza, a bányaváros pe-
csétje alatt. Az adományozás tárgya bizonyos földalat t i l ér, melynek
szabályszerű mértéke van, amit felmértek és halárjelekkel körülvona-
laztak (elcövekeltek). Az adományozott bányák között legfontosabb'
?,?. úgynevezett «lelvájna», melyet közvetlen a leijog alapján adomá-
nyoztak. A bányaadományozás állal a vállalkozó a neki adományo-
zott térre, vagyis az úgynevezett bányamériékre tula jdonjogot nyert.
A selmeci régi bányajog szerint az úgynevezett hosszmértéket (Mas-
KCII nach dem gestrcckten Felde) alkalmazták meghatározására.

Voltak azonkívül intézkedések a bányamunka módjáról, a
bányák folytonos munkában tartásáról, az e tekintetben elkövetett
hanyagságok vagy mulasztások következményeiről, a bányamunka
szünetelésének megengedett okairól, a bányáknak egymáshoz való
viszonyáról, az altárnák jogáról stb.
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Figyelemreméltó, hogy 1. a selmeci bányajog tartalma nemcsak
ennek a bányavárosnak helyi viszonyail és érdekeit leszi intézkedé-
seinek alapjául, hanem állíalánosíl. A bányavárosokról általában
szól és olyan bányákat is (szemügyre vesz, melyeket egyházi vagy
világi földesurak mű ve] létnek. 2. Nagyon érdekes jelenség, a selmeci
ésí a morvaországi iglaui városi és bányajog közötti nagy hasonlós'ág.
Annyira, hogy az iglaui jog latinul a selmecinek német szövegét majd-
nem szószerint adja vissza.

A régi körmöci bányajog.

Körmőc város Róbert Károly királytól 1328-ban Kuttenberg!
Csehország akkori legnevezetesebb bányavárosának szabadságait
nyerte. Ennek a bányavárosnak már a XIII, században különös, euró-
pai jelentőségű bányatörvénye volt és- így nem csoda, hogy az a
jog, amelyet a XIV. és XV. században gyakoroltak olt, alapvonásaiban
és részleteiben a selmeci bányajogtól igen sok lekintetben eltért és
inkább a kút lenbe rgi bányajognak utánzása volt.

Míg a selmeci bányajog a régi bányaművelési jog alkotó ténye-
zőinek hatásai és ennek eredményeit tünteti fel, addig a körmödben a
bányászatnak az a teljesebb kifejtése és a bányászoknak az a maga-
sabb öntudata nyer gyakorlati jogi .kifejezést, mely hazánkban a
XIV. és XV. század bányászati jelentőségének alapja volt. Mindamel-
lett csak a XV. század végéin jegyezitek fel . Állítólag volt a körmöci
bányajognak egy régebbi írásbeli niegszövegezése iá XIV. századi-
ból, mely később tűzvésznek esett áldozatául, de az ottani városi
tevéitárban nincsenek olyan adatok, melyek ezt bizonyítanák,

Mályás király halála után, mikor az ország közrendje nem volt
a legbiztosabb, úgy látták, hogy, a fennálló jog érvényének bizto-
sításának egyik hatályos módja, ha azt határozottabb formában meg-
állapítják. Ejkktor látták elérkezettnek az idejét annak is, hogy a kör
tnőci bányajogot írásba foglalják. Ezt Schayder Péter körmöci ka-
maragróf és Czon Miklós, aki 'királyi bányamester volt Körmöcbá
nyán, a városi község beleegyezésével 1492. november 26-án meg is
tették, így -keletkezett Körmöcbánya első sPcrckwerchgerechtig-
keith»-ja, német nyelven, mely 26 cikkből áll és a városi jegyző-
könyvbe első helyen kebelezték be. Azonban, amikor az alsőma.-
gyarországi bányavidék később Mária királyné birtokában volt, az Ő
kamaragróf ja, Bt'heim, Bernát segédtisztjeinek, a városi tanács és a
bányapolgárok hozzájárulásával 1537-ben még 18 cikket ragasztott a
körmöci bányajoghoz.

G ö l n i c b á n y a régi j o g á r ó l csak kevés tudomásunk van.
A. müncheni könyvtárnak az a kézirali códexe, mely a legkörülmé-
nyesebb adatokat tartalmazza, nem hiteles kiadvány, vagy egy ilyen-
nek hiteles másolata, hanem egy magánszemély. 1500-ban készült
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írásbeli feljegyzései. (Ez a kézirat az augsburgi .városi könyvtárból
kerüli Münchenbe és igen valószínű, hogy oda a Thurzó és Fugger.
családok összeköLlelése révén jutott.)

Ez a kézirat a régi g ö l n i c i b á n y a j o g keletkezésének ide-
jéről semmit sem tartalmaz. Valószínű, hogy a XV. század első leié-
ben állapították meg. Két részből áll: a tulajdonképpeni bányajogból,
mely 16 cikkben van leszögezve és a bányamester hivalalbeli uta!-
sításából.

A gölnici jog későbbi fejlődésére és alkalmazására még bárom
adat érdekes: 1. a hét felsőmagyarors/ági bányaváros 1481-ben tartott
gyűlésének határozatai, 2. a bányavárosoknak Lichiemi'cldi Tengter
Mátyás, a király főbányamestere és körmöd alkainaragróf, mitall
királyi biztos elnöklete 'alatt 14'98-ban ' Rozsnyón tartott gyűlésén
a keletkezelt 'egyenetlenségek elintézésére megállapított határozatok
és 3. két, ugyanakkor hozott érdekes bányajogi ítélet, melyek közül
az egyik egy allamának rendezésére, a másik' pedig egy báiryaado,-
mányozási ügyre vonatkozik.

A bányajog az ország egyéb bányavidékein.
Lényeges különbséget kell lenni a fém- és sóbányászat között,,

meri a kettőnek nemcsak természetes fekvőhelyeikben vannak .egy-
mástól igen eltérő -jelenségei, hanem jogi tekintetben is különböző'
szempontok alá esnek.

Nagybányán és Felsőbányán :egy bányarendtartás volt, amely.
1535-beii van mcgemlítve'az egyik .ottani aktában. .A bányarend német
n.velven volt szerkesztve'és 5G dkkből állíott

Köleséri Samunak, az erdélyi báiryászat újjárendezésében nagy
érdemeket szerzett kormányszéki titkárnak egy jelentéséből, mely
1724. július 30-án kelt, megtudjak, hogy Abmdbányán és Zalalno-
bányán egykor egy német nyelven megírt bánya rend tartás volt ér-
vényben. Minthogy pedig a XVI. század közepe óta úgy a sziatmárme-
gyei, mint az erdélyi bányák igazgatásában a magyar volt a hiva-
talos nyelv, kétségtelen, hogy ez a két némfct nyelvű bányarend ré-
gibb, tehát még az első korszakba tartoznak.

A Sóvári bányászatot már Róbert Károly szabályozta különös
rendeletek által, ezeknek szabályozását pedig 1471-ben Mátyás király
is megerősítette. A máíramar.osi só aknák kezdettől fogva a király.
birtokát képezték, amiért ott egész íjnás sórendtartást alkalmaztak,
mint Sóvárott. Mármarosban nem aisónyerés biztosításáról volt szó,
hanem a sóaknákban dolgozó bányásznépről, annak jogairól és sza-
badságairól, és a kiöüt.ük fenntartandó rendről. Ilyen II. Ulászló
1498-i sórendtartása. Az erdélyi sóbányászai és sóaknák művelése
körében az első korszak alatt általánosabb és részleteiben bővebben
kifejteti rendtartás nem tudott érvényre jutni.



Az általános bányaszabadság megállapításától
(1523) Mária Terézia uralkodásáig.

(Második korszak).
A magyarországi bányászatra nézve korszakalkotó esemény

voll az általános bányaszabadság országos törvénnyé nyilvánítása. Ez
adta meg a törvényes alapot 'arra, hogy a hazai bányászat addigi
bányavidékek szerinti szélszakadása megszűnt és eggyé alakulhatott,
s országosan lehetett 'rendezni. A kedvező fordulat gyakorlati meg-
valósulást azonban nem nyerhetett azonnal, mert a kor eseményei ha-
talmas akadályokat kiópezlck, melyek a teljes eredményt egészen a
XVII. század végéig meghiúsították.;

Ilyen események voltak: 1. Az országban folyó belső zavargá-
sok, melyek lehetetlenné telték a bányák művelését olyan helyeken,
ahoí a belháborűk folytak. 2. Aíz a körülmény, hogy az ország déli
részei állandóan és teljesen török uralom alá jutottak, melynek foly-
tán itt az előbbi bányászat teljesen megszűnt, sőt részint el is pusz-
tult, úgyhogy egykori létezésük is feledésbe ment. 3. Erdélynek el-
válása az anyaországtól, amely két módon hatott hálrálólag a Iiazai
bányászatra. Ugyanis nemcsak az fország keleti részeit vonták ki
ismételten a magyarországi kormány hatásköréből, hanem magában
Erdélyben is önálló államhatalom keletkezett, mely a bányákra nézve
sajátságos és különös-kezelési cs eljárási módot követelt. 4. A királyi
hatalom lazulása Magyarországon, ami az előző időkben a bányá-
szat felvirágzásának f ő támasza volt. Ebben az időben azonban szinte
szakadatlanul nehézségekkel küzdött és csak a XVII. század végén
nyert megint olyan szilárdságot, hogy az ország egész bányászatára
nagyobb befolyást és eredményesebb hatást gyakorolhatott

Nem szabad tekinteten kívül hagyni a/t sem, hogy királyaink
azokon a vidékeken, melyek a hatalmuk alá tartoztak, a bányászat
vezetését kezdetben az alsóausztriai kamarának rendelték alá, amely
a saját szabályozása szerint járt el és Magyarország törvényiéit nem
tartotta kötelezőnek magára nézve. Ez Kújabb súrlódásokra adott
okot, melyek szintén kedvezőtlenül h a Löt Lak a bányászatra. Mert .a
hatalmasabb földbirtokosok, akiknek birtokain bányákat műveltek,



120

az ország törvényeihez ragaszkodtak és gyakran vonakodtak a bá-
nyakormány intézkedésiéinek cngedelmeskedíni. Sőt követve a régi
i'dők előzményeit, a királyoktól folyton igyekeztek Mnyajogosílvá-
nyokat nyerni, prívliégiunrok formájában, .melyek 'azután az ál-
tíüános bányászszabadsággal csak 'nehezen voltak 'összeegyeztethe-
tők. M'aguk a bányavárosok pedig szüntelen panaszokat emeltek,
melyek azután legtöbbször ismét csak különleges és helyi kompro-
misszumokkal voltak elintézhetők.

Két különböző tényezőt kell megkülönböztetni Magyarország
bányászatában ebben az időben. Először a rendezés egységes irányait,
melyek már feltétlenül a bányaszabadság elve szerint halnak, más-
részt pedig a számos különösséget, melyek l'őleg részleteikben,
— itt-ott a bányászszabadsággal még /ellentétben álltak.

Az alsó-magyarországi bányák müvelése
Mária királyné korában.

Mária királyné részére az 1515.-i és 1522.-i házassági szerző-
désénél fogva annak az ,évi 25.000 magyar forintnak a fejébea,
mely neki házassági ajándékul, ellenhozományul és hitbérül volt
lekötve, bizonyos magyarországi és csehországi javakat inskribál-
tak, hogy, azok, mint az országok királynőjének a birtokát képezték
és haszonélvezetük a 25.000 magyar forint összegéig az övé volt.
Ezek közé a javak • közé tartoztak a zólyomi vár, tartozékaival
együlL, a hét alsómagyarországi bányaváros, a huszti vár, és a
ináramarosi koronái városok és sókamrák is, melyeket a király-
nénak 1512-ben átadtak. Mária királyné pedig olyan hatalmat gya-
korolt a neki átadott városok és javak felett, mint egykor Brorbála,
Erzsébet, Beatrix és .Annak királynék, A kor eseményei magyarázzák
meg azt a sajnálatos jelenséget is, hogy, -- miulán 11. Lajos király
halála után L Ferdinánd a nővére számára történt lekölelezéseket
megerősítette és magáévá tette, • • habár Ferdinánd és Zápolyai
János közt a királyi méltóságért háború folyt. Mária a bánya-
városok birtokát mindkét király, alatt megtarthatta később is. Sőt,
mikor a Németalföld kormányzójának nevezték ki, még TCrüssísel-
bői is csaknem szuverén hatalommal kormányozta őket.

Az a 25 év, mely .alatt az alsómagyarországi bányavárosok
Mária királyné birtokát képezték, az ottani bányászatra nézve bánya-
művelési és közigazgatási téren egyaránt fontos volt.

A királynénak kezdettől fogva nagy gondja volt arra, hogy
az itteni bányák művelését pártfogolja, támogassa és lehetőleg tö-
kélyre vigye. Ennek elérésére mindenekelőtt a Mátyás király halála
óta megzavar! közbéke 'helyreállítása volt szükséges. Az alsómagyar-
országi bányavárosok fennállása "és szabadsága ebben az időben
főleg a Dóczy.ak részéről volt kitéve sok támadásnak. Mária király-
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né ezen a téren is pártfogója volt a bányavárosoknak, amiben a
Thurzók és Fuggerek is nagyon segítették. A városok leginkább e
pártfogásnak köszönhették, hogy a legveszélyesebb évek alatt is
meg voltak óva egy olyan süllyedéstől, amilyen például a feísőnia-
gyarországi bányavárosokat sújtotta.

A királyné erélyesen gondoskodott arról, hogy a bányaváro-
sok privilégiumait minden téren foganatosítsák, s így ezek 1521-töJ
fogva privilégiális és egyéb törvényszerű 'jogaikat eredményesen
gyakorolhatták és fenntarthatták őket külső és belső támadások
ellen,

Ilyen körülmények között a városok és vidékek bányáinak mű-
velésében azután a sok csapás után, mely, őket Mátyás király ha-
lála után érte, most végre ismét kedvezőbb fordulat állott be. Tagad-
hatatlan azonban, hogy. a magánbányászat régibb virágzó állapotát
visszaállítani már nemilehelett. Már csak azért sem, mert a mohácsi
vész után a török veszedelem és az ország belső zavarai ide is
kihatottak. Nem is lehet csodálni, .hogy igen sok 'bányapolgári
család ment tönkre ebben .az időben és hogy általában most a köz-
hatalom segítségétől és beavatkozásától várták azt, amit eddig a
magánosok tettek a bányaművelés vérdckében. Habár így a kisebb
vállalkozók jelentősége háttérbe lépett, volt a Fuggereken kívül még
több igen hatalmas bányapolgár, akik vállalataik után lellek neve-
zetesek. A királyné pedig,nemcsak ezeket segítette, hanem a maga
részéről is nagyobb arányokban szerzet! bányabirtokot, melyret az
akkoriban már ^előrehaladottabb bányatechnikával kedvező ered-
ménnyel művelteiéit, így a királyné számára szerzett bányák összl-
ponlosító vállalata volt Sebnecen ,az ,az altárna, melyet B i b e r
György kohója közelében 1497-ben Pisch Siegfrid és Lütz János
kezdtek építeni és, amely később 'Bibertárna név alatt egészen a
XVTII. századig a kincstári bányaművelés főműve maradt. A király-
né egyébként ismételten különböző jutalmakban részesítette. Hogy
1540-től milyen eredményei voltak a bányaművelésnek, arról csak
igen kevés, töredékes cs határozatlan adatunk van. Annyi azonban
bizonyos, hogy a királyné jövedelmei a selmeci bányászat után!

inkább csökkentek, mint emelkedtek cs valószínű, hogy, ugyané?,
volt a helyzet más .bányáknál is. A királyné is takarékoskodni kcz-
tiett. Különösen olt, ahol .nagyobb ^költségekre lett volna szükség,
Ehhez még hozzájárult az ,is, hogy, Ferdinánd szintén mindig na-
gyobb befolyást gyakorolt az alsómagyarországi bányászatra, igen
sokban a királyné érdekében, de sokszor olyan dolgokban is, ame-
lyekben ő előzőleg 'másképpen intézkedett. Mindez arra mutat, hogy,
Mária ügynökeinek eljárása végeredményben a megváltozott viszo-
nyok között az alsóniagyarországi bányászat érdekeinek már nem
felelt meg,
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Mária királyné azt 'a közigazgatási ügyességét, mely később
kormányzási emlékéi a Németalföldön emelte nagyra, már Magyar-
országon a neki átadott alsómagyarországi bányavárosok birtokában,
kezdte kifejteni, ahol B ö h a i m b Bernát volt tiszti segédje. A támo-
gatás, melyben az -alsómagyarországi bányaművelés ebben az idő-
ben részesült, nagyrcszben a királyné intézkedéseiből fakadt. Keit
reformjának maradandó jellege 'volt.

Ezeknek egyike a 'körmöd és selmeci kamarák megszervezése
volt. Körmöcbányán nevezetes bányái voltak és haj landó lett vol-
na a besztercebányai 'rézvállal aló t is pncgszerczni, de ezt a Fugr
gerek nem adták át neki. Az ebben az időben híresebb bányapol-
gárok l'őjkéjjpjen Sel.mecen tartózkodtak, akik közül főleg a Uot-
hahnok, Öder Simon, Schlaher Quirin, Unger Gergely voltak emlí-
tésre méltók. Az egykor nagyhírű selmeci bányapolgári fi ősei család
ebben az időben halt ki.

Mária királyné az alsómagyarországi bányászat vezetését Bő-
heimb Bernátra bízta, aki előzőleg Hallban volt pénzverdéi főnök.
Böheiinboí, miután a Thurzók és Fuggerek a -körmöd kamarát át-
engedték neki és Thurzó Elek lemondott a kamaragrófi hivatalról,
1524-ben körmöd kamarai grófnak nevezte ki. 1538-ig viselte ezt
a hivatalt. Ezalatt az idő 'alat't a bányavárosoknak ellenzésével,
a fellázadt bányásznép 'törvényellenes és önhatalmú törekvéseivel
és a szomszéd birtokosok folytonos ellenségeskedéseivel szemben, a
bányák müvelését végeredményben -mégis kellő rendbe hozta.

Hogy neki ebben milyen roppant nehézségekkel kellett meg-
küzdenie, arról a királyné 1540 június 1-én kelt utasítása tesz bi-
zonyságot, mellyel Böheimb hivataloskodásának végén, biztosait egy,
új reformáció megállapítása végett küldte alsómagyarországra. Az
utasítás részleteiből látni, hogy a bányák müvelése sok és esak,
nehezen leküzdhető természetes akadályra talált, hogy a bányapolí*
gárok elszegényedve, költséges vállalatokra képtelenek voltak s n j
művelésektől különben is tartózkodtak, hogy a bányásznép részban
elkedvlelemtve és demoralizáva, nem fej teltté <ki a kellő munkaerőt:
és, hogy végül 'a bányaügy egészben véve lúl volt terhelve a ki-
rályi kincstár kő ve telesei'állal és külső háboritások ellen is al ig volt
képes tartani magát. 'Böheimb ezek között a megszorítások közölt
is olyan buzgóságpt és körültekintést tamisítotl, hogy a király
elismerését kiérdemelte. Amíg 'ugyanis .előbb az országban levő
bányakamarák a királyi kiucslárnoknak voltak alávetve, aki valar

mennyi bányáról a maga személyében intézkedett és ebben a tekin-
tetben a király rendeleteit hajtotta végre, addig Mária királyné ItéÉ
bányakamarájának több függetlenséget adott, úgyhogy ezek közvetle-
nül alatta állottak és az ő parancsai szerint működtek. Mindkettőnek
szervezése a dicasteriális rendszernek később Magyarország pénz-
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ügyeire nézve történt általános alkalmazását készítette elő. A bányiák
jövedelmeit, valamint a folyó ügyek .elintézéséi Böbéimb Bernát,
mint kamaragróf és Dobraviczky János és Böheiinb Bertold, mint
alkamaragrófok kezelték segédtisztjeikkel, illetőleg vezették szám-
adás kötelessége mellett.

A királynénak második reformja a bányajogra vonatkozott.
Az akkor fennálló, 1492.-Í körmöd bányarendLartásnak több hiányos-
sága volt. Főleg a bányamester hivatala nem volt kielégítőleg sza-
bályozva. Böheiinb Bernát alkamaragrófj.aival és bányahivatalnokair
val, valamint Körmöc 'város bírájával, ^tanácsával, községével és
bányapolgáraival együtt 1537-ben a bányamestcr tiszii teendőiről és
néhány más bányajogi kérdésről 18 pontot állapított meg, melyek
kiegészítették a bányarendet ,amihez toldatképpen hozzátették.

Az I. Ferdinánd és nővére Mária közti viszonyt, mely eredetileg
barátságos és szívélyes 'volt, idővel több oknál, fogva megzavarták.
Az okokról határozotl 'és kimerítő tudósítások nincsenek1. De a kor
eseményei maguk is kedvezőUenül halottak a kölcsönös egyetértésre
és ehhez mindkét részről bizonyos elkcseredcllség és í'ormaszerü
panaszok járultak. Ferdinánd ugyanis, mini az ország királya1,nem
láthatta szívesen azt a csaknem független hatalmat, melyet Mária
az alsómagyarországi bányavidék'felett gyakorolt. Másrészről viszont
Máiria arról panaszkodott, hogy a huszli váraL és a ináramarosií
sóbányákat megvonták tőle és hogy lestvére nem szolgáltatta ki a
neki szerződésileg kikötött jövedelmeket olyan pontossággal, mely,
méltóságának és kívánalmainak .megfelelt volna. Az innen származó
feszültség végre V. Károly császárt arra bírta, hogy mint közben-f
járó ismét helyreállítsa testvérei közölt a békét és az egyetértést'.

A császár fáradozásának az volt az eredménye, hogy Ferdi-
nánd és 'Mária 1548-ban egyesscgre léplek, amiről Angsburgbaii
március 7-én ünnepélyes okmány készült. Minthogy pedig azegyesség
Ferdinánd utódait is kötötte, Maximilian főherceg, Ferdinánd í'ia,
annak megtartására külön kötelezte magát március 8.-án.

Ebben a szerződésben az egyességet az alsómagyarországi bá-
nyavárosokra nézve úgy állapították meg, hogy Ferdinánd azokat
Mária királynétól haszonbérbe vegye és ennek fejében Máriának
életfogytiglan bért fizet, mely a királyné összes javai ..és jövedelmei
utár összesen 34.000 magyar forintban lett megállapítva.

Mária királyné ettől az időtől fogva visszavonultan élt, 1556-
bán bátyját, V. Károlyt, akit nagyon szeretett, lemondása után,
Spanyolországba kötve t te és itt 1558-ban néhány héttel a bá ly ja
halála után, szintén meghalt.



A Fuggerek mint a beszterce-bányaí
rézbányászat haszonbérlői.

A Fuggerek a besztercebányai réz váll ál a Ló t annak a szerző-
désnek az alapján bírták haszonbérbe, melyet Thurzó Elek, mlai
II, Lajos Tdrály meghatalmazottja, Fugger Antal lal 1525-ben kötött.
Ennélfogva az Ernust-féle besztercebányai bányavállalatot minden
akkori tartozékával 15 esztendőre évi 25,000 forintnyi bér mellett.
adtok haszonbére. A Fuggerek pedig egyszersmind arra is Kötelez-
l'ék magukat, hogy a királynak 50.000 forintnyi kölcsönt adnak, inely
a haszonbérleti idő alatt fizetendő bérből törlesz'tődik.

\ szerződés szorosan véve nincs összefüggésben az Ern'ist
Zsigmond által 1494-ben Thurzó Jánossal és az Ernust János által
1515-ben és 1522-ben a Tlmrzókkal és Fuggerekkel kötött szerződé-
sekkel, hanem magábaiiállő haszonbéri szerződés. Miulán tudniillik
JI. Lajos király. 1525-ben a besztercebányai Ernust-féle rézbányákat
tartozékaikkal együtt lefoglalta, ezeket mint kincstári bányabirlokot
adta haszonbérbe a Fuggerekiiek.

Az Ernust-család jogait a szerződés megkötésénél nem vették
ugyan tekintetbe, mert azok az 1522.-i szerződésnél fogva úgysem
lettek volna érvényesíthetők 1540-ig s a Fuggerek haszonbére is csak
eddig az időig terjedt. II. Lajos király azonban 1520 március 12.-én
ünnepélyes okmánnyal biztosította az Ernust családot jogai épség-
ben maradásáról. Ebbői látszik, hogy a Fuggerek haszonbérének
tárgya a koronának oly joga ás követelménye volt, melynek jogi
minőségét kissé nehéz meghatározni.

Azonban az Ernust család 1540-ben. Ernust Gáspárral kihalt
és a család egész vagyona a koronára (szállt, így a besztercebányai
birtok ':i!s a királyi 'kincstár tulajdona lett. Másrészről időközben
Fugger Rainrund iés Jeromos is meghaltak és márcsak Fugger
Antal volt a besztercebányai vállalat birtokában.

Ferdinánd 1541-ben Bécsújvárott a haszonbéri szerződést ez-
zel a Fugger Antallal és unokatestvéreivel további 15 évre meg-
hosszabbította.
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A besztercebányai szerződés kiindulási és célpontjainál fogva
tűhiyomólag pénzügyi operáció volt ugyan, azonban közgazdasági
hatása igen nagy volt a magyarországi bányászatra nézve. Mert a
Fuggerek, mint ügyes és dúsgazdag vállalkozók, hogy a beszterce-
bányai üzletet még jobban felvirágoztassák, annak vezetését az ak"-
kori időhöz képest egy előkelő szakférfira bízták és nem sajnálták
a. költséget, hogy területét mennél jobban kikerekílsék. Ezért nem-
csak a tartozékait terjesztették, hanem hasznosílását is olyan magas
fokra emelték, amilyen ebben az időben még hallatlan volt. Hogy
ebből az 'alkalomból Besztercebánya város halóságóval és a vi-
dék nemességével, valamennyi szomszédaival igen sok egyenetlenségük
volt, sőt Mária királyinéval, mint a bánya tulajdonosával is csak
nehezen larloílák fenn az egyetértést, az akkori zavaros viszonyok
mellett, ezen nem lehet csodálkozni. A Fugger-fél-e vállalatnak, mely
valóságos mintaszerű bányaüzlet volt sokirányú kedvező hatását az
egész vidék tapasztalta, mert nemcsak élénkebb pénzforgalomra
adott lehetőséget, hanem a szomszédoknak sok anyagi és szellemi
segítséget is nyújtott. Ehhez hozzájárul l még a család európai
tekintélye is, úgyhogy a velük szembeszálló ellenségek csak nagyon
ritkán érlek célt.,Maga János király is barátságot m u i a i o t l a Fuggerek
irányában, sőt pártfogásban is részesítette őket. Nyerészkedési szel-
lemük nagy hasznot hozott nekik, de másoknak is javára szolgált és
így általában véve kétségtelen, hogy a Fuggerek vállalata a hazai bá-
nyászaira üdvös hatással volt.

A Fuggerckkel 1541-ben kötőit haszonbérleti szerződés csak
igen rövid tartamú volt. Fugger Antal és Raymund összes besz-
tercebányai birtokukat bizonyos feltételek mellett már 154ü-ban át-
adták Ferdinánd király biztosainak. Ettől az időtől fogva a Fug-
gerek, miután 1535-ben ünnepélyesen magyar honpolgároknak
fogadták be őket, — már csak, mint pozsonyinegyei birtokosok, mint
Vörőskő és Üetrekő várainak urai szerepelnek hazánk XVI. századi
történetében. Tekintélyükről tanúskodik, hogy 1551-ben olyan pri-
vilégiumot nyertek, ,' mely szerint esküdni személyesen nem tar-
toztak, hanem az esküt tisztjeik állal telethették le. Később Fugger
Máriának Pálffy Miklóssal, a győri hőssel kötött házassága által
Vörőskő birtoka a Pálffy. családra ^ment át és azóta a Fuggerek
történele Magyarországon a Pálffy. család történetével olvadt össze.

L Ferdinánd az akkori Magyarország összes
bányászatának birtokában.

Miután I. Ferdinándnak Mária királynétól az alsómagyaror-
szági bányavidéket és a Fuggerektől a besztercebányai bányákat és
rézvállalatot visszaszerezni sikerült, az akkori Magyarországnak,
amennyiben még nem esett áldozatul a török foglalásnak, összes
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bányászatának birtokában volt. Ide tartoztak a dunai részeken kívül
Felsőmagyarország, az ország északkeleti részei és Erdély is.

I. Ferdinánd, akinek birtokában Csehország és az alsóausztriai
országok is voltak és ezekben láz országokban a bányászat ügyéit
újonnan már kedvező sikerrel rendezte, gondját most a magyar-
országi bányászat új rendezésére is kiterjesztette. Eredeti terve az
volt, hogy. az országnak eggyé alakított bányászatát itt az ország'gyu-
lés hozzájárulásával, mint országos ügyet szab^átyozza. A fém- és
sóbányák bányászati kérdéséi is ilyen értelemben bocsátotta az 1548.4
országgyűlés elé.

Az országos rendek a király javaslalát tanácskozás .alá vették
és elvben párlíogolták is. Részletes tartalmára nézve azonban olyan
ellenindílványokkal léptek fel, hogy Ferdinánd, aki a magyarországi
.bányászat reformját igen sürgősnek találta és az ügyet nem akarta
hosszadalmas tárgyalásokkal elhúzni, más ülőn történő elintézésre
határozta el magát.

Hogy az akkor elmaradt országos törvény állal való rendezése
a bányászatnak, a bányák művelésére és még inkább a bányatör-
vényhozásra nézve olyan következményeket vont maga után, melye-
kei Magyarország közjogának, pénzügyi és gazdasági szempontjából
kedvezőnek semmiképpen sem lehet mondani, az lermészeles.

Az 1548.-i országgyűlés szétosz]al.ása ulán I. Ferdinánd a bá-
nyavárosok kívánságait is meghallgatta. 'Ezután pedig az .alsóauszf-
riai kamarához, melyre a magyarországi bányászai v-ezelésél bízta,
Prágából 1549-ben a szén l-joakj m völgyi bányarendtartást kiüríti; át
azzal a meghagyással, hogy annak és más akkor nevezetesebb bánya-
törvények alapján az alsómagyarországi bányavárosok szántára bá-
nyarend tartás javaslatát dolgozza ki. Még ugyanabban az évben egy
másik rendeletet is küldött az alsóausztriai kamarához, azzal a meg-
hagyással, hogy a bányavárosok kívánságait és panaszait, valamint
a bányászat szükségletei iránt felterjesztést tegyen, melynek alap-
ján azután a legközelebbi országgyűlésen azokal orvosolni lehessen.

Az alsóausztriai kamara e kettős megbízatásnak elegei is lett,
azonban az általa készített bányarendtartás javaslala életbeléptető-
sénél akadályokra talált. Arról pedig, hogy felterjesztését az or-
szággyűlés tárgyalta volna, nincs tudomásunk.

Az ezután következő évekből 1555.-ig szintén nincs tudomásunk
arról, hogy a hazai bányászat érdekében nevezetesebb intézkedéseket
Lettek volna. A bányavárosok ugyan isméi elten tettek lépéseket
ezért az országgyűlésnél, de az egyéb fontosságú ügyekkel volt elfog-
lalva és!552-ben csak azt a kérést intézte a királyhoz, hogy új bányák
nyílásánál a fennálló országos törvények és privilégiumok értelmé-
ben intézkedjék. Másrészről I. Ferdinánd az 1552-ben a bánya-
városok ügyében eljárt vizsgálati bizottság jelentésére 1555 áprilisa-



127
••

bán ;azl a határozatot küldte Ic Augsburgből, hogy a báiiyarendtarlás
átdolgozott javaslatát a legközelebbi országgyűlés elé kell terjeszteni.
Emellett I. Ferdinánd még mindig sürgette 1550.-i bányarendtartá-
sának gyakorlati foganatosítását és még 1561-ben egy különös; eset
alkalmával 'a selmeci bányapol[gárokat .intette arra, hogy annak:
szabályait tartsák be.

Miután azonban nem volt szó arról, hogy a bányarend tartás ti
az országgyűlés hozzájárulásával állapítsák meg, 1. Ferdinánd 1550.4
szabályozását újból átvizsgáltatta és mint második bányarendlar-.
tásál 1562-ben a hét alsómagyarországi városnak hirdette ki.

A miksaí bányarendtartás keletkezése.

Ferdinánd tehát komolyan kívánta rendezni a bányatörvéuyho-
zást Magyarországon, úgy művi többi országaiban. Miután az 1548.-Í
országgyűlés vonakodott a király álláspontját magáévá tenni, királyi;
hatalmánál l'ogva a bjányászal körüli intézkedésekben nem a ma-
gyarországi jogélet előzményeit követte, hanem a többi országaiban
íennálló bányarend tartások eredményéi vette mintául . Ilyen irányban
járl már el 1549-ben és ettől többé nem tudta eltéríteni sem :az
országban mutatkozó idegenkedés, sem a bányavárosok kérelmei,
Míg végül a már elkészült bányarendet újból 'áidolgoztatta és 1562-
ben -AZ alsómagyarországi, bányavárosok számára kihirdette,

A királynak ez a döntő lépése a nehézségeken mégsem segí-
telt át, mert a bányavárosok, ügybarátaik állaal lámogaitva, most
már nyíltan .emeltek panaszt, hogy privilégiumaikal. és bányá-
szati szabadalmaikat az új bányarendtartás határozatai sáriik, sőt
lényeges pontjaikban meg is semmisítik. I. Ferdinánd dacára ezeknek
a nehézségeknek, a bányarendtarlásl nem vonta vissza és halála után,
utóda Miksa király, annak kihirdetését Bécsben l-5ö5-ben megismé-
telte, végül mégis célszerűbbnek látták ^kamarai bizottságot elren-
delni (a magyar királyi udvari kancelláriának határozott kizárá-
sával), mely a fennforgó nehézségek kiküszöbölése végett az, alsó-
magyarországi bányavárosok kiküldötteivel tárgyalt.

Ezek a tanácskozások 1565 július végén kezdődlek és löbb
évig tartottak. Körmöc és Besztercebánya a bányarendtartás elfoi-
giadását a magyar országgyűlés beleegyezésétől akarták függővé tenni,
,az udvari biztosok azonban már feltétlen 1568 április 23-án akarták
élelbel ép lelni. Ez azonban a városok folytonos panaszai miail nem
történt meg. Végül a bizottsági tanácskozások 1570-ben fejeződlek
be a király nyilatkozatával, mely szerint a báuyarendtartást úgy egyez-
tetlek össze a bányavárosok privilégiumaival, bányasLatutumaivaL
és érvényben levő szokásaikkal, hogy azokat a bányariendtartáshoz1

hozzáfüggeszteüék két, úgynevezett felvilágosító szabályzat formájá-
ban. Miután ily.cn értelemben a miksai hány ár end tar L ás t véglegesen
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leszögezték, azt 1573-ban kihirdették és két felvilágosító szabályzattal
együtt, melyek közül az egyik Körméé- és Újbányának, a másik
pedig Selmec, Beszterce, Béla, Baka és Libetbányának szólt.

A miksai bányarendtartás azokhoz a számos bányatörvény
rendszerekhez tartozott, melyekkel bányarendtartás elnevezés alatt
A'Í európai és különösen a német fejedelmek országaikban levő bá-
nyákban a kezelési, birtoklási és művelési viszonyokat szabályoz-
ták. Közvetlen belső összefüggésben kettővel volt: az 1550. bamberg—
karíntiüival és az 1553-i ausztriai ferdinándival. így természetesen
közte és Magyarország bányajog! előzményei közölt semmi szervi
összefüggés nem volt. Sőt, miután I. Ferdinánd intézkedése folytán
az alsómagyarország! bányászat igazgatása is az alsóausztriai kama«
rára volt bízva, a miksai bányarendtartás és MZ 1548 előtti magyar-
országi bányajog között határozott ellentétre találunk.

A miksai bányarendíartás hazai bányászatunkra nézve nem-
csak nevezetes reformokat, hanem jgen jelentékeny újításokat is
tartalmazott, melyek leginkább a következőkben mutatkoztak: 1. dacá-
ra annak, hogy a király országos szempontból hirdette ki, nem a
királyi rendeleteknél akkor szokásos latin, hanem német nyelven
adták ki. 2. A bányászati főúri jog nem a magyarországi törvény,
hanem az ausztriai főhercegi privilégiumok szerint volt meghatá-
rozva benne. 3. Ennélfogva a magyar szabad bányavárosok privilé-
giumait és akkori jogi szokásait, sőt általában a magyar jognak a
bányászatra nézve mindaddig irányul szolgáló ,szempontjai t nem
vették figyelembe. 4. Technikai szempontból a magyarországi bánya-
városok statutárius 'jogaiinál tökéletesebb volt ugyan, s a XVI.
század bányatechnikai színvonalának és kívánalmainak is jobban
megfelelt, de ugyanakkor sok, nálunk szokatlan dolgot is tartal-
mazott.

Ezek a körülmények magyarázzák meg, hogy. nemcsak a be-
hozatala ellen emeltek panaszokat az alsómagyarországi bányavároi-
sok mindjárt kezdetben, hanem, hogy életbeléptetése is mindenütt,
csak megszorításokkal és módosításokkal történhetett.
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Az alsómagyarországí bányavárosok
és bányászatuk 1548 után.

Mikor a törökök 1552 júniusában Drégelyt és szeptemberben
Fülekel és S algát elfoglallak, a bányavárosok fel leitek riasztva nyu-
galmukból. Ettől az időtől ugyanis az olyan közeli veszély miatt
nemcsak az országos hadierő előállításához kellett hozzá járulniok,
hanem saját védelmükről is gondoskodni kellett. Azonkívül az 15(i3-at
követő években még a pestis is annyira dühöngött a vidéken, hogy
például 1572-ben csak Selmeccn 1100-nál több, Hodvilson 600, a
környéken pedig 3öO ember halt meg.

Más események is zajlottak le ezen a vidéken a XVII, sz.-ban,
tó05-bcn és 1606-ban Bocskay István foglalta el. Bethlen Gábor 1G21-
ben itt összpontosította erejét II. Ferdinánd király ellen. lU44-ben
pedig I. Rákóczy György száll La meg seregével.

Wesselényi Ferenc nádor, aki 1657-ben. ismételten tartózkodott
a bányavárosokban, a vidéket a törökök ellen megerősítette ugyan,
az 1678-i Thököly mozgalom azonban ide is elhatott. 1703-től 1708-ig
II. Rákóczi Ferenc birtokában voltak a bányavárosok és környékük,
így, normális állapotok csak ettől .az időtől kezdődtek újból.

Ilyen kedvezőtlen körülmények közöli, a bányavárosok inagán-
bányászala mindinkább fogyott erejében és előbbi virágzása napról-
napra jobban hanyatlott. 1. Ferdinánd mindent elkövetett, Irogy a
bányapolgárok érdekeit lehetőleg megvédje. A szegényebb bá-
nyapolgárok azonban már az ő idejében kénytelenek voltak bányái-
szalukat szűkebb korlátok közé szorítani, vagy nem ritkán egészen
abbahagyni, míg a vagyonosabb bányászok részinl elszegényedtek és
adósságokba keveredtek, vagy a kevésbbé jövedelmező és költsége-
sebb vállalatokat voltak kénytelenek abbahagyni. Ezeken az álla-
pólókon sem a bányaadó elengedése, sem királyok pénzclőleg'szése,
vagy kölcsöne sem segílctt, végül iszámos bányapolgár már egész
báiiyabirtokát a királynak engedte át, mások pedig, mint például az
előkelő Rubigallus vagy Rothan család elköltöztek. Ennélfogva a
király bányabirtoka mind jelentékenyebb lelt s tisztjei és
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száma szaporodóit, másrészről a bányapolgárok csak ritkán nyitottak
új bányákat és még ritkábban folytatták kellő erővel a bányamű-
velést, i

Mindamellett az alsómagyarországi bányaművelés a XV. szá-
zad vége óta lassanként megint emelkedni kezdett. Csakhogy az új
emelkedés már nem a magániparnak eredménye volt, hanem a kirá-
lyok támogatásáé, akik pénzügyi szempontokból nem engedhették,
hogy a bányászatol itt teljesen elhanyagolják.

Az új irány Mária királyné és a Fuggerek egykori bányabirto-
kéből indult ki. Mert ahogy, a Fuggerek bányavállaltai közvetlen.
királyi bányabirtok haszonbérlésén alapultak, melyet külső ann^-
xiók által terjesztettek ki, úgy Mária királyné taz alsómagyarországi
bányászat emelkedését leginkább azzal érte el, hogy a bányák műve-
léséi minden módon magához vonta és saját embereire bízta. Fer-
dinánd király tulajdonképpen csak azt 'folytatta, amit ők kezdtek
s így, történt, hogy pár évtized múlva a nevezetesebb bányabirlokok
vagy királyi birtokot képeztek, vagy legalább is királyi kéz-élés alatt
áll lak. A király és utódjai gondoskodását az esztergomi érsekek is
igyekeztek elősegíteni, akik, - miután az úgynevezett pisetumból
jövedelmet húztak, — az arany- és ezüstbányászai emelkedése kérdé-
sében maguk is érdekelve voltak. Hozzájárult még ehhez egyes ide-
gen bányavállalkozók felbukkanása is, akik a bányavárosokban és a
környéken bányabirlokot szereztek és azt nagyobb munkaerővel és
több szerencsével művelték. Egyszersmind azonban ezzel az oltani
bányapolgárokat is utánzásra buzdították.

így történt, hogy az alsómagyarországi bányászat a XVII. szá-
zadban, • a külső körülmények időnkénti kedvezőtlen befolyása
dacára, ismét olyan jelentékeny lett, hogy eredményei megint
megfeleltek régi európai hírének.

Azok a jelenségek, melyek ezt a felvirágzást elősegítetlek és
amelyekben ez megnyilvánult, a következők vollak:

1. A miksai bányarendelet — minden gyöngesége mellett is, —
a hozzáragaszlotl két bányavárosi felvilágosítással a bányászai akkori
állapotának és szükségleteinek megfelelő törvényes .alapot nyújtott,
mely a bányászat körében rendet teremtett, a bányaművelöket ön-
kény, visszaélések és hatalmaskodások e]len biztosította.

2. Miután a királyi hatalom a Mária királynéval és a Fuggerek-
kel kötött egyezkedés után összpontosítva volt, ez a bányászatot a
szomszéd birtokosok önhatalmú támadásai ellen is kellőleg védel-
mezte. . , ; i ' u

3. A törökök elleni végvárak és egyéb védelmi berendezések
rendszerének kifejlesztése után a vidék a török veszélyének sem volt
annyira kitéve, műit a XVI. században. Ha történtek is időnként ilyen
háborgatások, azok többnyire jelentéktelenek vollak. Erősebb és
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csakugyan nagyméretű pusztító csapást csak Újbánya városa sze:i-
vedetl, amikor 1664-ben a törökök a zsarmóci ütközet uíán vissza-
vonulva, a várost megtámadták, bevették .és felgyújtották, a lakó-
soka' pedig részint felkoncolták, részint fogságba hurcolták. Uji-
bánya akkor teljesen elpusztult és miután az addig ott túlnyomó;
részben német lakosság kiveszett, azóta a várost lótok lakják.

4. A bánya'gaj.gatást, melynek rendezésére Mária királyné
tette az első sikeres lépéseket, mind határozottabb formákba hozták5

és Miksa királyi alatt a körmöci és a selmeci kamarák és a besziarcfe-
bányai bányaíőnökség számára 1569-ben kiadott királyi rendelet álul,
mellyel számos hivatalos utasítás állt összefüggésben, maradandó
szervezést nyert.

5. Az a jó hír, melyben .az alsómagyarországi bányászat az
előbbi idők okszerű bányaművelése miatt egész Európa előtt állt, a
XVI. és XVII. századokban is megmaradt. A bányamunkásod régi
ügyessége az akkor nagyobb arányok szerint megállapított tervek1

alapján alkalmazva, nagyobb eredményeket tudott 'felmutatni. 'A'
bányatisztek pedig a bányagépek állal LámogatoLL munka célszerűbb
vezetése és a kohászat tökéletesítése következtében hatályosabb ol-
vasztás és fémválasztók által a bányászat technikáját mind jelentékor
ny.ebbé tették.

6. Erre különösen sok felvilágosítást nyújtanak azoknak a
bizottságoknak a jelentései, melyeket a királyok időről-időre a bá-
nyák és bányaműlí^lyck megvizsgálására küldtek. Ezek az1 egyes
bányákban tett észrevételeikről részletes jelentést tettek és intézke-
déseik és indítványaik által mindig új javításokat igyekeztek életbe-
léptetuí. Ilyen bizottsági jelentések igen jelentékeny, felvilágosítá-
sokat nyújtanak.

;a) Körmöcbányán egy, 1564-ben ott járt bizottsági jelentés sze-
rint tekintélyes kincstári bányabirlok volt, t amit Mária királynéi
korában rendeztek -és ahol a 'királyi akna, .a régi és az új hatógép,
akna, az alsótárna és £z úgynevezett aranytelep voltak nevezetesek,
Egy 15834 kamaragrót'i bányajárás alkalmával az aranytelep kiter-
jesztését, az alsótárna továbbh'ajtását és egy új főszálMLási tárnát,
találtak szükségesnek kibővítésre. Ennek folytán egy. 1591-ben tar-
tott bizottsági bányajárás jelentése szerint több új aknát nyitottak,,
más bánya- és kútépítményei kiterjesztették és a külső és belső
bányacsoport rendszere szerint rendezték. Az ilyen, Folytonos kiter-
jesztések és rendezések következtében a kincstári bányászat a XVIÍ.
szádadban olyan arányokat nyert, hogy mellette a magánbányaváH.a-
latok csak csekélyebb jelentőségűek voltak. Azért egy, 1850.-Í és 1581.-ki
bánya járás jelentése szerint Kőrmöcön még nagyon sok zúzó ejs
egyéb bányászati műhely magánosok kezében volt.

b) Selmecbányán a Mária királyné által nagyobb terv szerint
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eggyé alakított kincstári bányabirtok új szerzemények folytán a még
megmaradt magánbányászattal szemben a XVI, században már túl-
nvomó jelentőségre emelkedett. Az idetartozó bányák között legneve-
zetesebb a Biber-lárna volt és a közép rókalyukban levő bányaválla-
lat, miután a Bibertárnát még a XVI. században Felsőbibertárnává,
alakították át. A kincstári báiryahivatalt mégis cs,ak 1587-ben állí-
tották fel és ez a Szélaknán összpontosított és más bányatelepekkel
való egyesítése által kiterjesztett Felsőbibertárnának vezetését csak!
1642-ben vette át, A magánbáavászat az úgynevezett Glanzbergen és
Selmec közvetlen kerületében annak dacára, hogy a bányaadót hos-
szabb időn át elengedték, alig volt képes magát igen szerény, formák
között is fenntartani. Csak a hadrocsi magánbányászatnak volt némi
önálló jelentősége.

c) Besztercebányán a későbbi bányaművelésre is a Fuggcrelí,
előbbi bányavállalatai és rézipara voltak maradandó hálással, mert
ennek rendezését vették később is mindig alapul a vidék ré/báuyá-
szálának szabályozásánál. A besztercebányai rézbányászattal az iir-
vöigyil összekapcsolták és noha a vélueai és moslzi rézolvasztás más
kombinációk körébe esett, azért a rézzel való kereskedésre nézve a
Rózsavölgyön és Zsolnán mégis csak olyan raktárakat és fekhelyeket
rendeztek be, melyek a régieknek csak mintegy kiterjesztése voltak

d) A többi négy bányaváros közül Libetbánya bányaipara a
besztercebányaival, Bélab'ányáé pedig a selmecivcl volt szoros össze-
köttetésben. Csak Bakabánya és Újbánya bányaművelése volt más
szempontokból rendezve. Ennek a ,kct városnak a bányászatát külö-
nös udvari bizottságok vizsgálták meg ism/ételten s ezek csak azí
jelenthették, hogy a régi'.bányáknak a maradványai és más, a hely-
színen tett észlclctek a -vidéknek arany- és .ezüstércekben való gazi-
dagságál bizonyítják. Azonban a régi bányák vízzel voltak elárasztva
és a bányászatnak újból való felvétele nagy nehézségekkel járna.

7. Az alsómagyarországi bányászatra .nézve még az is érdekes
körülmény, hogy azt Európa is nagy érdeklődéssel figyel Ló, ami nem-
csak abból látszik, hogy a bányák művelésébe külföldi vál la lkozók
is szerettek volna bekapcsolódni,.'hanem abból is, hogy nagyon sok
idegen tartózkodóit a bányavárosokban ^azért, hogy a hányatudomá-
nyokal és a bányaművelés,módját megtanulják.



Kedvezőbb fordulat a bányászatban,

Az a kedvezőbb fordulat, ,me]y a XVIII. században a hazai
bányászatra nézve beállt, az ,aisómagyarországi bányaművelésből
indult ki. Ez a Jordiilat néhány jeles férfi nevével van kapcsolatban,'
akik Magyarország bányászatának történetében halhatatlanok. Ők út-
törők voltak és ők készítették elő az!t az állapotot, mely Isheliővé
lelte, hogy Mária Terézia .gondoskodása meghozza gyümölcseit és
a hazai bányászatra áldást ,hozhatott.

A matematika és ter-nészettudomáuynak .a XVII. század végén
egész Európában beállt nagy fellendülése a magyarországi bányá-
szatra is kedvezően hatott. Ez a szellem már I. Lipót uralkodását
jelzi, akinek első Leendője volt, hogy a víz által elfojtott bányákat a
bányavizektől felszabadítsa. Erre fordította,igyekezetét az akkori fő-
kainaragróf, báró Tavonat Lajos Albert, akit Heil Máté Kornél főgép-
mester tanácsaival és munkájával.támogatott. A Hell által alkalma-
zott gépek jó ercdm'éínyékkel -kecsegtettek, de akkor a II. Rákóczi
Ferenc vezetése alatt megkezdett szabadságharc ide is elhatott, s az
alig megindult munkát megint félbeszakították.

Az alsómagyarországi bányavidék őt évig volt II. Rákóczi Fe-
renc birtokában. A viszonyok úgy hozták magukkal, hogy ez az öt
év a fejedelem legjobb .akarata és tábornokának, gróf Bercsényi Mik-
lósnak legnagyobb gondossága mellett is csak szomorú emlékekéi
hagyott a helybeli történetben. Scltnec az akkori diplomácia köréi-
ben, nevezetes lett ugyan, mert 1704-bcn. a meghiúsult béketárgyalá-
sokai itt tartották. Azonkívül Rákóczi Hellenbach János Gottfriedbaa
olyan kamaragrófot adott az ottani bányászatnak, akit előkelő szak-
tekintélynek ismertek el, Rákóczi Ferenc kormánya azonban az alsó-
magyarországi bányászatnál nem tudta a kellő mértéket megtartani
és intézkedéseiben olyan irányt követett, mely alapfelfogására és cél-
pontjaira nézve egyaránt elhibázott volt. Mert tekinteten kívül hagyva
azokat a nehézségeket, m elvekkel a bányaművelés mindig jár, Rákó-
czi kormányának vezetői az itteni bányákat kimeríthetetlen kincs-
háznak tekintették, melynek segítségével a legfellengzőbb fináncpo-
litikát lehet gyakorolni. A bányavárosokkal és bányapolgárokkal
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szemben pedig túlságos pénzkövetelésekkel léptek fel, a bányászokat
túl nagy, számban szólították fegyver alá és őket használták műszaki
katonai csapatokul. A/onkívül a nyert aranyat is nagybani ár más-
hová kezdték szállítani. Végül a kedélyeket annyira felzavarták,
hogy mikor 1707-ben az aranyat és ezüstöt-a famosus poltura nevű
pénzzel kezdték beváltani és a bányamunkások bérét is ezzel a pénz-
zel próbálták kifizetni, ez a bányásznép formális lázadásához veze-
tett, melyet csak fegyveres erővel és vénoiitással lehetett elfojtani:.
Ez a sajnálatos állapot, melynek nyomasztó hatása alatt a bányászat
természetesen nem tudott prosperálni, 1708-ig tartott.

A békesség hclyreállása után a bányászat restaurálása csak
lassan haladt előre. Mert veszélyes mirigyhalál dühöngött 1710-ben
és ezután éhség és nyomor áll t be, ami a kedélyek általános csüggcdé-
sét és a forgalomnak majdnem teljes megszűnését vonta maga után.
De maguk a bányászaton ejtett sebek is csak nehezen gyógyultak
be. A szélaknai bányagépek el voltak rontva és hasznavehetetlenek
voltak, a bányák pedig ^vízzel .Voltak elárasztva. Báró riellenbad\
aki a bányaművelést még úgy ahogy vezette, már 1708-ban elment
Selmecről és Lengyelországban keresett menedéket. A Lobbi bányai-
tiszt között pedig már csak kevés volt, aki a bányamunkások elked-
vetlenedése mellett még eleget,tudott volna Lenni hivatásának. A bá-
nyák helyreállítására utalványozott 30.000 forinttal ezt a célt elérni
nem volt lehetséges. A1 kincstár akkori megszorult viszonyai között
pedig több oldalról még ezt is sokallák. Sőt volt szó arról is, hogy;
a bányák művelését teljesen abba kellene hagyni. Hogy a nevezete-
sebb bányavállalatok és ezek között a szél aknai is, ilyen körülmé-
nyek között nem pusztult el, az egyedül csak Hell, a íőgépmester eré-
lyes közbelépésének köszönhető. Hell nagy gonddal elkészített terveit,
felterjesztette és személyesen is a királyhoz fordult azzal a kérelem-
mel, hogy a bányászat ügyét ne ejtse el. Több bányatiszttől támo-
gatva, addig, buzgó'lkjodotít, míg végül sikerüli neki a viszonyok ked-
vezőbb fordulatát ismét helyreállítani.

III. Károly király korában a bányavizek emelésére az alsó-
magyarországi bányászatnál az úgynevezett tűzgéppel történtek kí-
sérletek. Ilyen gépeket, melyeket hőgerjeszlcssel hajtottak, az angliai
Cornwales ónbányáiban használtak sikerrel. Bécsben is egy, Potter
Izsák nevű angol szerzett hírt ennek a gépnek, mikor egyet Trautson
herceg díszkertjében használt és azzal szerencsés, sőt csaknem várat-
lan eredménnyel dolgozott. Ez hozta az akkori bécsi szakférfiakat
arra a gondolatra, hogy ilyen gépeknek a bányákban a vízakadályok,
leküzdésére nálunk is jó hasznát lehetne venni. Az ezért alakult és
fejedelmi szabadalommal ellátott társulat 1723-ban Újbányán kezdte
meg működését és a Lűzgép segítségével az elárasztott Allhandel nevű
aknát igyekezett jókarba hjozni. Kezdetben a gép csakugyan meg-
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feleli a vállalkozók várakozásának, mert nagymennyiségű vizet emelt
ki a banyából. Később azonban, mikor a gépnek különféle tatarozása
váll szükségessé, s ezért hosszabb ideig szünetelt, a víz az aknában
újbó! és meg nagyobb mennyiségben gyűlt össze, úgy hogy a siker
igei: kétségesnek látszott. Ez és az a körülmény, hogy a gép igen;
komplikált és működésében nehézkes volt, ezzel szemben azonban
rengeteg mennyiségű fa kellett a .fűtéséhez, öt év múlva, telemies,'
veszteség után a társaság felbomlását ATonta maga után. Az újbányái
bányászatot ennek következtében nagy kár érte. Viszont ugyanaz a
gép. némi javítások után, melyeket erlachi báró Fischer József Manó,
a híres építész i'ia, eszközölt rajta, később Szélaknában, szűkebb ke-
retek közölt igen szép eredményt ért el,

Bóca és más szomszéd helyek bányászata.

A bócai bányászat a XV. század vegén és a XVI. század elején
olyan jelentéktelen volt, hogy János király 1527-ben bányaadójál is
elengedte. 1550-bcii azonban fordulat á l lói t be Hl, új aranybányákat
nyitottak, melyek olyan szép jövedelmet hozlak, hogy a bócai bá-
nyászat rövid idő alatt igen szépen felvirágzott. Ügy hogy a XVI.
század második felében híre már túlnőtt az ország halárain és távoli
vidékekről, Boroszlőból, Krakkóból stb. odacsábította a bányavállal-
kozókat. Ez természetesen nagy, jövedelmet jelenteti a bányamun-
kásoknak és az ottani lakosságnak is. Másrészről viszont a SzenL-
Iványi nemesek, akiknek mini földbirtokosoknak privilégiumuk volt
a Bóczavölgy bányászatára, igyekeztek az idegen bányászokat bir-
tokukból kizárni. I. Ferdinánd és Miksa királyok a bányaszabadság
érdekében a legfelsőbb bányászati királyi főúri jog alapján intézke-
désekel léptettek ezért életbe. Az eredmény azonban csak az volt,
hogyi a Szent-Iványiak bányaprivilcginmuk bir l okában megmaradtak
és ennek gyakorlásában a bányaszabadsághoz és az ezt biztosító és
szabályozó rendeletekhez alkalmazkodtak.

Hasonló fellendülés volt ebben az időben a Jipló-újvári; lika-
vai és lipcsei várak környékén is, ahol azonban a földbirtokosoknak
nem voltak bányaprivilégiumaik. Az első két vár Balassa Jánosnak
volt elzálogosítva, Lipcse pedig a Dóczyak biriokában volt. Ili a kirá-
lyok intézkedése folytán fellétlen érvényre emelkedetl a bányasza1-
b ad s ág.

A liplóinegyei bányászatra vonatkozó nevezetesebb1 tárgya-
lások a következők voltak:

1555-ben I. Ferdinánd rendelete Augsburgból, az alsóausztriai
kamarához, melyet az alsómagyarországi bányászat megvizsgálására
1552-ben kiküldött udvari bizottság jelentése alapján adott és amely-
bér: elrendelte, hogy a liptómegyei bányákra a földesurak beavat-
kozása mellőzlessék.
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1559, Bécs. Az alsóausztriai kamarának Miksa cseh királyhoz
eljuttatott véleménye a liptó-újvári (Hradeki) vár elzálogosítása tár-
gyában.

1559, Bécs. Az alsóausztriai kamarának később Miksa cseh
királyhoz -eljuttatott véleménye a Liptó-Ujvár környékén lévő bá-
nyák tárgyáról.

1559, Bécs. Hohenwartt Farkas kamarai adminisztrátor indít-
ványa az elzálogosított wiglesi és liptó-újvári várak visszaváltására;

1560, Liptószenlmiklós. Hohemvarlt Farkasnak, mint kikül-
dőit kamarai biztosnak jelentése a bóczai bányászat tárgyában.

1500. A király magyar tanácsosainak az az indítványa, hogy
a Szent-Iványi családtól a bóczai és Balassa .Jánostól a liptó-újvári'
bányákat kellő csere mellett elvonják.

1560, Nyitra. Bornemisza Pál erdélyi püspök (a nyitrai püspök-
ség gubernátora) és Mérey Mihály jelentése í. Ferdinándhoz, arról,
hogy. a Nyilrába megidézett Szent-Iványiak közül kettő ott megjelent
és őket a király kívánatára felszólították, hogy neki Bóczát és a bó,-
czai bányákat kellő csere útján engedjék át.

1561, Nyíltra. Ugyanazoknak második jelentése, mely szerint a
Szent-Iványi család két tagja újból megjelent előttük Nyilrában és
őket újból felszólították a cserére. Azt a kitérő választ adták, hogy
kérésüket maguk a király elé fogják terjeszteni.

1561, Szent-Iványi Benedek, Gáspár, János, György és Kris-
tóf folyamodása I. Ferdinánd királyhoz, hogy bányaprivilégmmu-
kal a törvény értelmében tovább gyakorolhassák, azzal az indít-
vánnyal szemben, amely szerint Bóczai és a böczai bányászatot a
Szenl-Iványi család kellő kártalanítása mellett a király részére el-
foglalják.

1563, Bécs. I. Ferdinánd megerősíti a bóczai bányapolgárok,
vám sz ab adalmait.

1567. Miksa király, levele Károly főherceghez, melyben meg-
hagyja neki, hogy miután a bóczai bányászai ügyét az elmúlt ország-
gyűlésen nem intézték el, azt tárgyaltassa ú jból és az eredményről
neki jelenlést tegyen.

1567, Bécs. Miksa király, rendelete Lip Ló vármegyéhez, hogy a
Boroszlóból való Gopel Dániel bóczai bányapolgárt, akit a Szent-
Iványi nemesek ottani jogszerű bányabirtokálól megfosztottak, kellő
vizsgálat után, ha panasza jogos, birtokába helyezze vissza.

1568. Liptóvármegye törvényszékének jelentése a királyhoz,
hogy az ügyben tanúkihallgatásokat tartott, azonban ezeknek alap-
ján Gopel Dánielt nem helyezte vissza bányabirtokába.

1583, Bécs. Rudolf király rendelete az alsómagyarországi bá-
nyavidékek megvizsgálása tárgyában. Ugyanakkor a Bóczában mű-
ködő bányabíró hivatalos működésének megvizsgálását is elrendeli.



A felsőmagyarországi bányászat a XVL században.

A felsőmagyarországi bányavidék hazánk politikai és társa-
dalmi h anya Hasának XVI. századbeli általános jelenségét kisebb ará-
nyok szerint tünteti fel. Itt éppen úgy, mint másutt, a kisebb váro-
sok és szabadalmas községek nem voltak képesek magukat fenntar-
tani egyes nagyobb földbirtokosok halalmaskodásával szemben. Ké-
sőbb a kizsákmányolások által beállt Változások, új viszonyok kö-
zölt, privilégiumok formájában a jog színezetét nyerték. Míg végül
s régibb, kedvezőbb állapotok teljesen 'feledésbe mentek és azok
helyett jobbágyi szolgaság lelt a lakosok sorsa. A Szepességben és
(tömörben a Zápolyiak és Pelsőczi Bebekek hatalmaskodásai az
előbb szabad vidékek és kiváltságos helységek szabadságának el-
nyomásával, a lakosokat már Mátyás király halála, után kezdték:
sújtani. A mohácsi vész után ezek és hasonló kényurak hatalmát
nagynehezen letörték ugyan, helyükbe jobb indulata birtokosok, így
a Thurzók, Palócziak stb, léptek!, ide az adománylevelek és egyéb'
privilégiumok, melyekkel ezek birtokukat biztosítani igyekeztek, a
megváltozott viszonyok között csak az előbb történt jogtalan uzur-
pációk tényleges következményeit szentesítették jogilag, így a most
beállt mostoha viszonyok között már nem lehetett visszaállítani a
régi állapotot és az országnak ezekben a felső vármegyéiben mintegy
magától szűnt meg az előbbi, a szabad helységek kiváltságos állása
és ezzel együtt a bányászat szabadsága és a XV. századi virágzása.
t\z, hogy a lengyel koronának elzálogosított tizenhárjom szepesi város
a lengyel kormány alatt úgy, ahogy, megtartotta régi szabadságát
és községi önállóságát, a íclsőmagyarországi bányászaira nem volt
hatással. A Miksa uralkodása alatt Felállított szepesi kamara némi
támasz! nyújtott ugyan, de korántsem olyan mértékben, hogy az
időközben elterjedt általános zavarok között a beállt kedvezőtlen
politikai és társadalmi fordulat eseményeit ellensúlyozni tudta volna,
így történt, hogy a bányaművelők szabad öntudata még olyan bá-
nyahelységekben is ellankadt és lassan egészen kialudt, melyek kü-
lönben a jelzett eseményeket közvetlenül nem tapasztalták.

Tény, hogy a felsőmagyarországi bányavidék szereplése e
kor szerencsétlen eseményeinek igen jellemző áldozata lett. Kétség-
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leien, hqgy a Zápolyiak, akik Szepesvár birtokosai voltak, a városok
Fennálll bányajogi szövetkezést haLalmaskodásaikkal már II. Lajos
király korában szétbontották és hogy Rozsnyó, Jászó és Oglő kivé-
telével a többit hatalmuk alá kerítették. I. Ferdinánd 1526-i és 1527-i
adományaival 'Jíápolyai Jánosnak hűtlensége miatt annak összes
javait, ezek között nemcsak Szepcsvárát, hanem Gölnic, Szomolnofc,
Rudabánya és Thelkibánya bányavárosokat tartozékaikkal együtt
átengedte Thurzó Eleknek. Ázó la özek a Thurzó család s/epesvári-
áfának birtokában maradtak.

Miután Thurzó Mihály halálával a Thurzó család kihalt, Göl-
níc város 1637-ben III. Ferdinánd királytól a IV. László és Róbert
Károly királyok által adományozott régi privilégiumok megerősítését
kérte, és meg is kapta. Ez azonban nem akadályozta meg azt, hogy
mikor III. Ferdinánd 1638-ban Keresszeghi Csáki Istvánnak Szepes-
várát más javakkal -együtt 85.000 forintban inskribálta, ennek tarto-
zékai között Gölnicet és Szomolnokot is említik.

Rudabányának viszont az volt a sorsa, hogy mikor Bebek Fe-
renc elfoglalta, a szendrői várhoz Jíapcsolta, mint ennek tartozé-
kát. Ennek a várnak az urai azután olyan csekély gondot fordítottak
a rudabányai bányászatra, hogy az végül egészen elenyészett.

Thelkibányát Gölniccel együtt a Thurzóknak adományozták,
azonban már 1548-ban Serédy. Gáspárnak, 1556-ban pedig ,a királyi
kincstárnak a birtokában találjuk. Később a Perényi, JDobó és Ló-
ránthfy családoké lett és végül a sárospataki várhoz kapcsolták. Vá-
rosi jogosítványából kiesett ugyan, rle bányászata, ha .csekély, jelen-
tőséggel is, megmaradt.

Sokkal kisebb változásokat találunk Rozsnyó, Jászó és Igló
jogi állásában. Habár azok a megszorítások, amelyek 1514 óta az
ország valamennyi földesúri hatóság alatt álló helységeire vonat-
koztak, Rozsnyóra és Jászéra, mint úrbéri tractumentum alatt álló
községekre is kihatoljtak. Miután Igló város szabadságát épségben
megtartották, mint bányaváros sem vesztett régi jelentőségéből.

Dobsma, miután Gsetneky Iván halálával a család kihall, nem-
csak a török veszélyi, hanem .a folytonos úrbéri uzurpáció által is
roppant károkat szenvedett. Városi szabadságát mindamellett még-
is fenntartotta. A Rákóczi-mozgalmak után Lány Pálnak, sikerült
ugyan a Földesuraság részéről a hatalmat annyira kiterjeszteni, hogy.
a helység 'elöljáróságát 1731-ben úriszék elé állította, és a lakosságot
páratlan önkénnyel üldözte. Minthogy azonban a község a királynál
és udvari kamarájánál pártfogásra és védelemre talált, Lány János,
Pál fia, és a város között 1733-ban a szepesi kamara előtt egyesség
jött létre, melynek alapján Dobsinát egy. 1772.-i királyi rendelet által
régi jogosítványaiba és bányászati törvényes szabadságába vissza-
helyezték, v.
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A gróf Csáky család, melynek Szomolnokbánya egy 1638-i
adományozás alapján birtokát képezte, ezt bányáival együtt 1853-
ban évenkénti 5.000 forintért és beszolgáltatandó három mázsa rézért
29 évre Joanelli Endrének adta haszonbérbe. Ellől később, miután
az alsómagyarországi bányászat fokamaragrófjának nevezték ki,
unokatestvére, Joanelli Szilveszter kezére ment át. Ezalatt a 29 év
alatt Csáky Ferencnek birtoka, melyben a szomolnoki bá-
nyák fel eresze is bennfoglal látott, 1671-ben a koronára háram-
lott. így ettől az időtől 1'ogVa .az .ottani bányászatra a szepesi
kamara is befolyást gyakorolt. A birtokviszonyok ilyen, más tekin-
tetben is rendezetlen állapotának káros következményei csak a ha-
syonbérleli időnek lejártával, 1682-ben kezdtek mutatkozni. Ennek
elintézése végett I. Lipót király egy külön udvari bizottságot küldött
ki. Ez az úgynevezett Breuner-féle udvari bizottság végre a gróf
Csáky családdal olyan egyességet kötött, amelynél Fogva a király,
1690. április 8-i megerősítése mellett SzomoJnok és egész bányá-
szata a király birtokába ment át.

Ebben az időben a magánbányászalnak csaknem teljes szer-
vezetlensége olyan állapotokat idézett elő, amelyeknek bajai sürgős
orvoslást kívántak. Miután azonban a közbejölt Rákóczi-mozgalmak
ezt hátráltatták, s II. Rákóczi Ferenc fejedelem a szomolnoki bányá-
szatot 40.000 forintért Hellenbach bárónak adta bérbe, de amit Rá-
kóczi bukása után semmisnek nyilvánítottak, a helyreállított békesség
a bányászatnak egészen új szervezését tette szükségessé,

A királyok különleges bányaadományai.

Állami életünknek a fejlődése a XVI. és XVII. században úgy
hozta magával, hogy a törvényesen megalakított általános bányasza-
badságnak nem tudtak mindenütt érvényt szerezni, így történt pél-
dául, hogy nemcsak a Szent-Iványi család maradt birtokában regi
privilégiumai alapján a bóczai bányászatnak, s gyakorolta jogait,
amelyek egyébként akkor már a királyi bányászat főúri jogköréhez
tartoztak, s hogy Szepesvár úrid s azon a vidéken több más birtokos
is, befolyást gyakoroltak a felsőmagyarországi bányaművelésre, ha-
nem, hogy, egyes hatalmasabb családoknak maguk a királyaink is
különféle bányászati jogosítványokat adományoztak privilégiumok
formájában. Ilyen bánya jogosítványokat adományozlak többek köző'l
I, Ferdinánd 'a Szentgyörgyi grófoknak, ugyancsak J. Ferdinánd
Boskoviczy és Gsern-ohorai Kristófnak, III. Ferdinánd az Ostrogi
hercegnek, I. Lipót király a Rákóczi hercegi családnak és ugyancsak
I. Lipót Krasznahorkai Andrássy Miklósnak és utódjainak.

Érdekes megemlíteni a Soós család sóvári sóbányászatának
történetét. Ez a sóbánya a vörösvágási opálbányászattal együtt a
XVI. században átment a király, birtokába. Ez utóbbira nézve az
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látszik, hogy az opálbányák a XVI. század végén a Lipóci Kecer
család zálogbirtokában voltak, amelyek azonban a felsőmagyaror-
szági események folytán a kincstárra szálltak.

A sóvári sóbányászat, miután 1492-ben magánbirtokban uem
maradhatott, az erről szóló törvény érvényesítésére már I. Ferdi-
nánd is tett lépéseket. Miksa pedig 1567-ben a szepesi kamarának
egyenesen utasítási adott arra nézve, hogy a királyi jövedelmek keze-
lésére s ezek között, névszerint a sóaknák törvényszerinti kezelésére
kellő gondot fordítson. Valószínűleg e kamara tanácsára bízta meg
a király Czobor Imre nádorlielyettest is azzal, hogy Sóvár helységben
határjárást tartson, s a Sóos családot szólítsa fel arra, hogy Sóvár
és a sóvári sóbányákat megfelelő csere mellett a királyi kincstárnak
engedje át. Azonban sem ez, sem pedig a királynak a Sóos családhoz
intézett egyenes felszólítása nem vezetett célhoz, mire Miksa a csa-
ládol Csernelházai Csernél Tamás nádori Hélöincsicr által bíróilag
intette meg Són'ár és az oltani sóbányák átadására. Mikor aztán
ennek a bírói intésnek sem volt sikere, a királyi kincstár a Sóos;
család ellen formaszerinti peri indított, amely 1592-ig húzódot t éli
Tehát húsz évig tartott. A tárgyalásokból az látszik, hogy a Sóos csa-
lád minden 'áron kedvező ítéletet igyekezett kicsikarni, hogy a só-
vári sóbányákat megtarthassa. Az ítélet azonban kedvezőtlen volt
a családra nézve, mert a sóbányákat a királyi kincstárnak ítélte oda
a bíróság.

Érdekes, hogy a Sóos család még ennek az íléiéinek a meg-
hozatala után is tett kísérletet arra, hogy Sóvári és annak sóbányáit
megtarthassa. De lalán mondani sem kell, hogy ezek a kísérletek
sikertelenek voltak's aá&rályi kincstár végrehajtás út ján nagynehezen
jutot t csak a sóbányák birtokába. Azóta a sóvári só bányászata és
forgalomba hozatala királyi monopólium s mint liyen, kincslárí

adminisztráció alatt állt.



A magyarországi bányászat Erdély külön-
válása után.

Erdély különválása határozottan befolyással volt Magyaror-
szág keleti részeinek bányászatára. Az erdélyi bányászat 1540 után
egészen addig, amíg színvonalának emelésére Bethlen Gábor feje-
delem ismét ne;m tett sikeres intézkedéseket, a ziláltság szomorú
képét mutálta. Azoknak, akik a kor politikai eseményeiben a fősze-
repet játszották, nem volt érzékük a bányászat szükségletei iránt. Ma-
guk a fejedelmek is, vagy. a régóta alkalmazott módszereket használ-
lak, s úgy gondolkodtak, hogy a bányászat felvirágoztatásához ele-
gendő, hogy. a bányahelységek privilégiumait űgyahogy fenntartják,
vagy a bányagazdálkodásnak látszólag célszerű, ,de a valóságban a
lehető legrosszabb módjához nyúltak és a bányákat haszonbérbe ad-
ták. E, részint elégtelen, részint elhibázott .intézkedési módoknak:
káros következményei persze nem maradhattak el a nagyiontosságíi
erdélyi bányászatra nézve. I. Ferdinánd biztosainak Bornemisza
Pál püspöknek és Wemherr Györgynek 1552-i jelentése az erdélyi
bányászatnak még íeligmeddig kedvező állapotáról ad hírt, noha
már eszerint a jelentés szerint is felismerhetők a kezdődő pusztulás
jelei mindenhol. Látható már ekkor, hogy Radnának egykor gazdag
bányái már régen elpusztultak s, hogy, habár az 15934 gyulafehérvári
gyűlésen Abrudbányát, Offenbányát és Zalatnabányát a magyaror-
szági Nagybányával, Felsőbányával és Kőrösbányával együtt, mint
országos bányákat említik, ezek jelentősége már aránylag csekélyebb:

volt, mint a XV. század első felében. Offenbánya akkor már alig
tudta tartani magát. Az abrudbányai bányák és aranymosások szá-
mára I. Ferdinánd különös bányarendtartást bocsátott ki, amelynek
érvénye azonban hamar véget ért. Zalatnát dr. Muraltus bírta ha-
szonbérbe. A nemesfém-bányászatnál szerencsésebb volt a só- és .a
vasbányászat. Torda, Vízakna, Kolos Csík és Dés helységeket s a
sóbányákat, amelyek ezeknek a környékén voltak, s a régibb erdélyi
sóbányászat nagy. hírének még a XVII. században is megfeleltek^
bizonyos Wogen nevű haszonbérlő művelte. A zilált állapotban levő
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fémbányászatot Erdély legnagyobb nemzeti fejedelme, Belliién Gábor
hozta rendbe célszerű intézkedésekkel. Tulajdonképpen ugyanazokat
az elveket újította fel határozottabb formában Erdély területé1.!,
amelyek egykor Magyarország bányászatának világhírét alapozták
meg. A részletek terén, azonban több olyan intézkedést is tett, ame-
lyek Erdély bányászatánaK fejlődésére nézve igen fontosak voltak.
Bethlen Gábor ugyanis mindjárt uralkodása kezdetén bányarende-
letet bocsátott ki, amellyel Keménydi Várady Jánosnak, Krakk^r
Györgynek, Verebélyi Mihálynak és Lisibona Gergelynek, mint vál-
lalkozóknak, az általános bányaszabadság alapján a legtágabb .jogo-
sítványokat ad La, 'régi bá'nyák helyreállítására és ú jak nyitására,
A bányabirtük részletes rendezésére, vagy a bányamunka technikai
szervezésére nézve ez a bányarendlarlás nem tartalmaz ugyan intéz-
kedéseket, de azokról á kedvezményekről, szabadságokról.és jogosít-
ványokról, amelyekben a bányaművelést részesítette, fontos hatá-
rozatokai foglal magában. Legfontosabb az, hogy kizárólag jogosít-
ványt a fejedelem nem ad senkinek s, hogy az általános bányasza-
badságot a szabályzat iniíndíen egyes határozatában fenntartja. E
fejedelmi rendelet következtében a bányatörvényhozás ügye az 1618-i
gyulafehérvári országgyűlésen került tárgyalásra, ahol a bányasza-
badságot az arany és ezüstbányászatra nézve a [örvény által újra
kimondották., s\a pénzverésre nézve is [őrtént néhány intézkedés. A
bányászai egyéb ágaira vonatkozólag ugyan Bethlen Gábor alatt új
törvény nem ' keletkezett, uralkodásának egyéb jelenségeiből azon-
ban arra lehet következtetni, hogy a régi szabályok alapján fennálló
bányarendezést nagyobb szigorral kezelte, mini az eddigi fejedelmek.

Az 1629 utáni törvények azt mutatják, hogy Bethlen Gábor
ulódjai olyan intézkedéseket tettek, melyek az ő törvényeit ismét
módosították. Sőt egybeii-másban meg is változtatták és megszigo-
rították, anélkül azonban, hogy ez valami javulást eredményezett
volna, így az approbatíonális törvény, amely az 1618-i országgyűlés
határozatát ismételte meg, ezl már a rézre és a kjénkőre is kilerjeszr

tette azzal a hozzátevéssel, hogy,,«kik nem magok halárán, hanem
más possesorokén nyitnak és colálnaií bányákat, azokkal alkudja-
nak és végezzenek*1;, s a bányaadót «a hely után kell fizetniök» és a
kincstárnak semmivel sem tartoznak. Ezáltal tehát a bányaszabad-
ságot ismét szűkebb korlátok közé helyezték. A kéneső, illetőleg hi-
ganybányákra nézve a törvény kimondta, hogy magánemberek is
kereshetik és készíthetnek higanyt. A Csikszék területén űzött vasler-
rnelésre vonatkozólag az 1653-i országgyűlés olyan intézkedési lett,
amely az előző 'bányatörvényekkel már nem is volt többé elvi össz-
hangzásban. Ezek után nem lehet csodálni, ha I. Lipótnak, mikor
1693-ban az erdélyi 'bányászatot átvette, a legerélyescbb intézkedé-
sekre volt szüksége, hogy, azt a .végső pusztulástól megmentse s a
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kaotikus rendetlenségben 'a fennforgó viszonyokhoz képest rendet
teremtsen. Ilyen intézkedések-Voltait azok, amelyeket I. Lipót az er-
délyi bányászat 'újjáalakítására 1693-ban, 1691 ben és 1 7 0 0 - b a n
tett. Ezeknek !az eredményéről Haán udvari kamarai tanácsos er-
délyi jelentése tanúskodik III. Károly király korából. Haán Korpf
János erdélyi bányafelűgyalő ^segítségével az erdélyi bányaügyet
részletesen s olyan módon szervezte meg, ahogy az az udvari kamara
rendeletére 1722-ben is<fcnnállott. Az erdélyi bányászat megszervezése
körűi ezenkívül Köleséry Samu kormányszéki tilkárnak is voltak ér-
demei, aki történeti munkájában is feldolgozta az erdélyi bányászatot.



Magyarország keleti részének bányászata.

Magyarország keleti részén Nagybányának és bányászatának
változatos sorsa volt a XVI. században, főleg .fánős király halálai
után. Az 1550. és 53. évekből való tudósítások szerint az ollani bányá-
szat állapota aránylag még kedvező volt. Egy 674 ölnyi hosszú al-
lárnj hasznos szolgálatokat tett. De ezenkívül számos akna és tárna
vőII még (munkában. Ott voll még a Femezéli folyó által hajtott
tizennégy zúzda, az olvasztás pedig öt kohóban történt. Itt a bánya-
művelés, miután a király rendeletére Feigel János és Péter részlete-
sen megvizsgállak 1555-ben, új terv szerint a legnagyobb sikerrel
folytat ták. Kedvezőtlen fordulat csak 1560-ban állolt be, amikor I.
Ferdinánd Nagy- és Felsőbányát Balassa Menyhértnek ad la, kétség-
telen ugyanis, hogy a két város szabadsága ezáltal érzékeny .meg-
szorítást szenvedett. Ehhez még az is járult, hogy a vidék a Báthory,
István és Schwiendi Lázár császári tábornokok közölt Folyt háború
a l a t t roppant pusztításoknak volt kitéve. A háború 1570-ig tartott
és mikor a békesség Miksa király és Zápolyai János közölt úgy ahogy]
helyreállt, a szatmármegyei bányavidék Miksa birtokában maradt.
Érdekesek azok az intézkedések még, .amelyekkel Miksa király a
nagybányai bányászat bajain segíteni igyekezett. Az 1.571-i bányabe-
járás alkalmával azt találták, hogy, az altárna csak 440 ölnyi hosz-
s/úságban felelt meg a rendes állapotnak, 220 ölig pedig víz alatt
ál lott . S, hogy továbbá a bányaműveket nagyobbára szintén elárasz-
totta a víz, ami a b'áiiyaművfclés új felvételét gátolta, úgyhogy a
munka nagyobbára csak a található salak megolvasztására szorít-
kozott. Az akkori művezíelő, Findeisen arról is panaszkodott, hogy
az oláhok rablásai veszélyeztették a közbiztonságot és azt indítvá-
nyozta, hogy egyelőre csak a Thtirzó nevű bányát vegyék ismét
munkába, további munka megkezdéséi pedig attól tette függővé, ha
ez sikerrel jár. A bányaművelés új tervéről Miksa királynak 1571-
ben a szepesi kamarához intézett rendelete nyújt kellő felvilágo-
sítást. Valószínűnek látszik, hogy a nagybányai bányászat munkája
eszerint a terv szerint indult, s hogy a siker sem maradhatott el,
mert 1775-ben Székely. Mihály királyi tanácsos azt jelentette, hogy a
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nagy- és felsőbányai bányák arany- és ezüsterckben igen gazdagokL,
Ugyanakkor viszont panaszkodott a bányatisztek meggondolatlan-
ságáról és az ércolvasztók tudatlanságáról s azt kérte, hogy a bá-
nyákhoz és kohókhoz Körmöcbányáról szorgalmasabb és szakava-
tottabb embereket küldjenek oda.

A nem sokkal később kitört háborúk ismét új bajt hoztak
«rrc A Bányavidékre. Ehhez járult még az is, hogy Báthory István
lengyel király és erdélyi fejedelem Szatmár várát és városát mint
régi családi birtokát magának követelte. Célt ugyan nem ért, Rudolf
király azonban később Prágában, mintegy csereképpen, Nagy- és
Felsőbányát engedte át neki. Báthory Zsigmond, akit Rudolf király,
1595-ben erősített meg Nagy- és Felsőbánya birtokában, a nagy- és
felsőbányai, valamint kapiiikbányai és laposi arany-és ezüstbányákat
báró Herberslein Feíiciámiak adta haszonbérbe három esztendőre,
évi 33.000 tallérért. A bérleti idő lejárta után a szerződést az időköz-
ben meghalt báró Herbferstein fiaival és testvéreivel megújította. A,
Báthoryak korából meg kell még említeni Báthory Gábor fejedelem-
nek Szebenben írt okmányát, amellyel a nagybányai polgárok és
a nagy- és felsőbányai bányanagy, Lisibona Gellért között a bánya-
művelésről szóló szerződést helybenhagyta. Kétségtelen,,hogy, habár
Nagy- és Felsőbánya hivatalosan az erdélyi fejedelmek birtokához
tartozott, a kor felfogása szerint azonban mégsem tekintették őket
erdélyi, hanem magyarországi bányavárosoknak, Nemkevésbbé érde-
kes az is, hogy Bethlen Gábor fejedelem, mikor párthívei kiráilyá,
választották, Nagybánya várost meghívta a magyarországi ország-
gyűlésre, s hogy, miután II. Ferdinánd királlyal kibékült, tőle a
Báthory család kihalása címén. Nagybánya várost királyi adományul
nyerte. x •

Érdekes még Rákóczy György fejedelemnek ugyancsak Nagy-
bánya városához .intézett meghívója is, amellyel a Kassán tartandó
magyar országgyűlésre meghívta. Megemlítendő 111. Ferdinándnak
Bécsben kiadott okmánya is, amellyel Rákóczinak a linzi békekötés
alkalmával hozzáintézett irataira, Nagybányát és Felsőbányát áten-
gedte neki., A nagybányai bányászatra egyébként azt kell különös-
képpen hangsúlyozni, Jiogy az ottani haszonbéri rendszer meghozta
a maga gyümölcsét is. A báró Herberstcinok, a Wogenok, a dr. Mu-
raltusok és ;a Lisibonok gazdálkodása ugyanis már a Báthoryak
korában oly kártékony hatással volt a bányákra, hogy Bethlen Gá-
bor a bajon másképpen már nem tudott segíteni, minthogy a bányá-
szatot a .haszonbérlő i f jú 'báró JLerbterstein Feliciántól elvette és
azt a város gondjaira bízta. I}e e szigorú intézkedések ellenére pár
év múlva a bányák már ismét haszonbérbe voltak adva egy Gatlá
nevű orvosnak.

Nagybánya végre \is az 1604-i vasvári békekötés révén ismét
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visszakerült a magyar korona közvetlen és állandó birtokába s ezen
még a következő hadjáratok, valamint a Thököly- és Rákóczi-féle
szabadságharcok mozgalmai sem változtattak többé. A nagybányai
bányászat hosszú hanyatlás után most újra emelkedni kezdett s ezt
az emelkedést 1675-től számítják.

Felsőbányának és bányászatának története csaknem azonos a
nagybányaival, 'pielsőbánya privilégiumait is nemcsak a királyok,
hanem az erdélyi fejedelmek is megerősítették. II. Lajos király Fel-
sőbánya lakosait azért, mert határuk sovány, s hogy ,a bányák mű-
velésére, megélhetésük egyedüli forrására alkalmasabbak legyenek,
minden adózás, taksafizetés és fejedelmi kamarai haszon terhe ;alól
felmentette. Ezt a privilégiumot még I. Lipót király és ulán a a ké-
sőbbi magyar királyok is megerősítették. 1579-ben a felsőbányai la-
kosoknak a szepesi kamara megengedte, hogy a S zenijános palák
mellett falut alapíthassanak, ami meg is történi, s amelyet azután
Kisbányának nevezlek el. A város váinszabadságát Báthory István
lengyel király és erdélyi fejedelem privilégiuma ^szabályozta és
hagyta helyben és azl Rudolf király, valamint a későbbi királyok
is, megerősítették.

Nevezetes az iá szerződés is, amelyet a város gróf Breun«r
Siegíried, Mednyánszky Pál, Fischer Mihály és Szentiványi Lászlóval
mint királyi biztosokkal kőtötl s, amil Lipót király Bécsben ünne-
pélyesen helybenhagyott. Mária Terézia és I. 'Ferenc király pedig
helybenhagyott. Ezzel a szerződéssel a város az úgynevezett nagy,
vagy királyi bánya nevű hegységben Tudor, Leves, Tomoz és Vaui
nevű bányáil olyan kikötés melleit engedte át a kincstárnak, hogy
azokat a jövőben mi'nd'euféle adó alól felmentsék és több más ked*
vezményben részesílsék.

Végül fontos még, hogy Felsőbánya lakosai régi idő óla nagy
hírben állottak, mini a bányajog kiváló ismerői.

A nagyfontosságú mármarosmegyei bányászai múltja már ke-
vésbbé ismeretes. A töredékes adatokból csak a következőket lehet
l u d n i az otlani só- és Témbányászat mulljáről. Huszl várát az egy-
kor híres m'ármarosi sókamarákkal együll II . Lajos hitbérül a fele
ségének, Mária királynénak adta. Mária királynénak az országból
való eltávozása ulán Húsztól I. Ferdinánd Majláth Istvánnak ado-
mányozta, amelynek felerészben birtokosa lett Maj láth felesége, Ná-
dasdy Anna. Huszt várai az erdélyiektől 1556-ban foglalták ,el, mi-
után, a Miksa király és János Zsigmond között létrejött egyezménynél
fogva Mármaros vármegye János Zsigmondé lett és ettől kezdvű
állandóan erdélyi maradt. A XVII. század végén Erdéllyel együtt
jutott I. Lipót király hatalmába és csak 1718 ulán, a magyarországi
rendek ismételt kérésére adták vissza ismét az anyaországnak. Ezek;
a gyakran'^változó körülmlények okozták a mármarosi bányászat
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elhanyagolását is a XVI. és XVII.. században. A huszti várat ugyanis
s.?, erdélyi uralom kocában fontos védhelynek tekintették és kapi-
tánya az ország előkelő tisztje volt. Fontosságát az is em»elte ezen-
kívül, hogy egyike volt a kincstári birtokoknak. Az 15264 törvény
Húsz várát minden birtokával és jövedelmével s a sóaknával együtt
50.0Ü0 aranyérí gróf Bethlen Istvánnak és utódainaak juttatta. Ehhez
képest a mármarosi sóbányászat új felvirágzását csak attól az
időtől lehet számítani, amikor ismét Magyarország kormánya alá
került, így lehet megmagyarázni azt is. hogy Mármarosban számos
sóakna rombadölt.

A niánnarosi fémbányászaíot az erdélyi kormány még cseké-
lyebb pártfogásban részesítette.

Az egykori íratok szerint Belényes és Rézbánya környékén
a XVI. és XVII. században nevezetes bányászat folyt a réz- és
vas után.

Rézbányának a neve is innen származik. Biharvármegye akko-
riban Erdélyhez volt csatolva. A rézbányai ezüstbányászat külön-
ben a XVIII. században lett isméi híres és különösen az 1755—1791.
évek alatt emelkedett nagy. jelentőségre.

[Azonban csakhamar a főbánya indult isméi hanyatlásinak.
Egy másik ottani bányából, amelyben gazdag ércrclegckel találtak',
a víz kiszorította a munkásokat, úgyhogy új kedvező jelentés többé
nem mutatkozott és végre 1858-ban elhatározták, hogy az egész
rézbányai bányászatot abbahagyják.

A régi «Zaránd» megyében, abban a részben is, amely se
Békéshez, sem Aradmegyéhez nem tartozott, a bányahclységeknek
egész sorozata feküdt, amelyek bányászatuk után egykor mind neve-
zetesek voltak. Elég megemlíteni Kőrösbányái, Bojcál. Gajnélt, Rudál,
Kitcsurl, Pojanát, Porkurét, Stanizát, Hercigánt és Tristyánt. Mint-
hogy azonban ezt az egész megyét János király bírta, a viszonyok
úgy hozlak magukkal, hogy a vidék déli fekvésénél fogva a háborús
események szintére lett. Ez a törökök erdélyi ügyekben való be-
avatkozásának volt a következménye. A török megszállás azután
katasztrófához vezetett. Kőrősbányát és környékéi elfoglalva negy-
ven évig birtokolták azt a törökök, s az oltani bányászatol a teljes
pusztulásnak engedték át.

A XVII. században a vidék az erdélyi fejedelmek birtokában
volt ugyan ismét., azonban ezek sem voltak már képesek a bányászat
bajain segíteni. Csak miután a karlovici békekötéssel Erdéllyel
együit 1. Lipót király uralma alá került ez a vidék is, állott elő ked-
vezőbb helyzet. Viszont ez is csak kisebb eredményekhez vezetett.
Ugyanis a megye régi vállalkozó- iparoslakóssága kipusztult, V>agy
máshová vándorolt ki, a későbbi népssség pedig már nem volt olyan
szívós, tetterős és fogékony, holott ezek a tulajdonságok főfelté-
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telei a bányászat felvirágzásának. M á r i a T e r é z i a i d e j é n azon-
ban az újonnan ébredő bányaiparban már muttalkozott némi siker.
Az ő korában az itteni bányászat visszaállítására már ismét történtek
kísérletek.

A Magyarországhoz tartozó horvátországi bányászat zilált,
állapotára .-jellemző két adat. Miután 1523-bian itt is kimondták
az általános bányászszabadságol, erre való hivalkozásstal jelentkezett
néhány, zágrábi polgár, akik a Zrínyi család birtokán bányászni
akartak. Ezek az akkori birtokos gróf Zrínyi Miklóstól nyertek is
biztosítólevelet, amikor azonban a bányákat megnyitották s azokjat
sikerrel művellek, a földesuraság megint eltiltotta őket a bánya-
műveléstől. A bányákat azután Zrinyi Miklós gróf a mágia számára
foglalta 13. Mire I. Ferdinánd királynak gróf Zrinyi Miklóshoz inlézelt
egyenes parancsa elrendelte, hogy a jelzett polgároknak azért elég-
tételt nyújtson.

A másik adat a zágrábi káptalannak egy 1534-ből való zálog-
levele, amelyből az tűnik ki, hogy özvegy Zrinyi Ilona grófnő és
fiai János és Miklós Gvozdanszki váruknak területén bányákat mü-
veitek és ezeket akkor az azokhoz .tartozó kohókkal együtt elzálo-
gosították.

Ez a kél okmány más adaaíokkal együtt világosan bebizonyítj.a
azt, hogy, a XVI. és XVII. századokban a Magyarországhoz tartozó
Horvátország területén is létezett bányaművelés, amely azonban
nagyobb jelentőséggel nem bírt.

Az 1671.-iki események után,, amikor a Zrinyi család birtokai
már a kincstár birtokaiban voltak, az ezeken lévő bányákat már
királyi hivatalnokok kezelték. A horvát királyi bányamester szék-
helye Gvozdanszki volt, ahol különben ebben az időben arany és
ezüstbányászalol folytattak. Azonkívül Horvátországban még Szo-
moboron réz és Bestián-on vasbányászal, több máshelyen pedig
aranymosás volt.

A radobói híres kénkőbányászai csak később emeikedelt na-
gyobb jelentőségre.

Az 1 7 1 8 , - i passarovici békekötés következtében Magyar-
ország délkeleti részein kívül Szerbiának egy. része és Havasalföld-
nek az Olt folyóig terjedő vidékei ismét a magyar szent Koroniu
birtokába jutottak. Ezeket a területeket ennek ellenére sem csatollak
az országhoz, hanem külön kormányozlak, így a bánsági és szerbiai
bányszat a temesvári, a havasalföldi bányász[at pedig a nagyszebeni
katona-kincstári kormányhoz tartozott.

Legnevezetesebb az aranymosás volt, amelynek termékeit a
vidék öt kerülelében bevallották s ezek beváltási ügyeit az akkor már
megszervezett nagyszebeni bánya igazgatóság vezette. Emelletl sBaia.
di arames-ban régi rézbányák is voltak.
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Ezeket a rézbányákat, nem a fejedelem, hanem az ottani
bányahelység és a közeli faluk lakosai művelték. A helységnek
a vajdáktól különös szabadalmaik voltak, amelyeket az új bánya-
igazgatás is fenntartott. Csupán a réz beváltására történtek új intéz-
kedések. Azonkívül az is kétségtelen, hogy só- és vasbányákat is
műveltek, ezekről azonban közelebbi értesülések nincsenek.

A miksai bányarend tartásra vonatkozólag, amely az előbbi kü-
lönböző szabályok által rendezett magyar bányajogot eggyé alakí-
totta, a következőket kell még tudni.

Eredetileg csak a hél alsómagyarországi bányaváros és az azok
hoa tartozó bányák számára hirdetlek ki ezt a rendtartást, bizonyos
megszorításokkal.

Az ország dunai részében a rendtartásnak gyakorlatba való
átvitelét főleg két körülmény mozdította elő. Itt tudniillik a királyok
tekintélye elmaradt s mert a bányák művelésében bizonyos jogi
határozatlanságok voltak észlelhetők és az önálló tradicionális jogot
nélkülözték.

A felsőmagyarországi bányavidékeket a XVI. század közepén
az ott félállított szepesi kamarának rendelték alá. Miksa király,
pedig már 1567-ben kelt utasításában azt hagyta meg ennek a kama-
rának, hogy az ottani bányák körében az atyja ált'al megállapított
szabályokhoz tartsa magái. Maga :a miksai bányarendtartás ezen a
vidéken 1580-körül lépett éleibe.

Az ország keleti részeiben a XVI. század közepe táján Erdély-
nek, mint Magyarországtól különálló országnak független törvény-
hozása volt. Hozzátartoztak Szatmár. Mármaros. Bihar vidékei is.
Ide tehát Miksa rendtartása csak a XVII. században került

A kapcsolt részeknek a bányászata, mivel a földesurak
kizárólagos uralma alatt állót l, egyáltalán nem tudta gyakorlatban
alkalmazni a bányarendtartást.

Még kevésbé tudott érvényre jutni az ország diéli részeiben,
ahol a bányászat a török uralom alatt tönkrcjutolt. A Bánságban
is csak a XVIII. században hirdették ki.

I. Lipól király, hogy az orszás? bányaművelésébe egységes
technikát és összhangzatos eljárást vigyen,,ál!alános legfőbb igazgatói
állást szervezett, amelyre gróf de Locarno Antal Kamiit nevezte ki.
Ugylátszik azonban, hogy ez a főhivatal nem volt manadandó jelen-
tőségű.



A magyar bányászat 1740-től,

Az a korszak, amely Mária Terézia uralkodásának kezdetétől
a legújabb időkig terjed1, a haz'ai Jjányászat újabb nagy fe j lődését
foglalta magában. Ez a fejlődés azonban már inkább a statisztikához,
mint a bányászat történetéhez tartozik.

A magyarországi bányaigazgaíásra nézve :az a törvény volt
különösen fontos, amely a magyar királyi kamaránlak a Bécsben
székelő udvari kamarától való függetlenségét biztosította és azt az
összes só- és és bányaügyek föigazgatási kormányszékének mondta
ki. Mária Terézia azután 1748-ban a magyar kamarát udvari kamara
rangjára emelte. A dolog természetéből folyik, hogy az egyes bánya
vidék ?k és bányahelységek ügykezelései is átalakultak.

A bányaügyek országos összpontosítása azonban nagy nehéz-
ségekbe ütközött, miután a király bányászati 'főúri joga hűbéri
eredetű és természetű volt és igy a feudális főuralomnak gyakor-
lása a legfőbb bányaaúrnak személyes befolyását tételezte fel. Ennek
következtében a bányászat anyagi ügyeit a budai kíamara intézte
ugyan, de a feudális ügyeket ezentúl is a Bécsben székelő uralkodó
intézte, akii ebben egy, külön udvari hivatal támogatott.

Ehhez hasonló volt az erdélyi bányászat igazgatásának ren-
dezése is. mely az ország kincstárára volt Ijízvaj ^i/onbím úgy>
hogy továbbra is a 'bécsi udvari kamarának volt ;alávetve. ,

Ezl a 'közigazgatási rendszert II. József úgy változtatta meg,
hogy, Bécsben az udvari kamara teendőit is az egyesített magyar-
erdélyi kancelláriára bízta és, hogy a Pozsonyból Budár[a áthelye-
lyezelt magyar királyi kamarát a királyi helytartótanáccsal egye-
sítette. III. József halála után, ezeket az intézkedéseket ismét érvény-
telenítették és 1791-től a magyar törvényhozás közvetlenül Mária
Terézia reformjait tartotta fenn.

Természetes a felsőközigazgatás ilyen reformjai az alsó igaz-
gatási közegeknek messze kiható átalakulásával járt. A bányaigaz1-
gatás alsó, tehát helyi orgánumait mindjobban megfosztották hatal-
muktól és ezt a hatalmat a királyi tisztekre ruházták.
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A bánsági igazgatás.
Az országnak délkeleti részei és Szerbia az 1718.-i passarovici

békekötés következtében ismét a magyar szent korona birtokába
jutottak. «Bánsági katonai határörvidék»-ké alakították át őket és a
bánsági katonai főparancsnokság kormányzata '.alatt álltak. Ez a
rendezés megmaradt az 1739.-Í belgrádi békekötés után is, melynél
fogva a szerbiai részek elvesztek.

Kedvező körülmények és különösen az első katonai parancs-
nok gróf Merci tábornok pártfogása által ezen a területen rövid idő
alatt bányákat nyitottak és bányahelyiségek keletkeztek. Az itteni
bányaművelés 1732-ig kizárólag a kincstár vállalata volt és csak
1733-ban adlak át őket bizonyos megszorítások és feltételek mellett
magánvállalkozóknak. Az igy keletkezett sajátságos bányaművelési
rendezést különös rendeletek, az úgynevezett rendszerek szabá-
lyozták, i

Ennek a szabályozásnak alapján Krassómegye bányászatának
igazgatása 1848-ig egészen sajátságos módon volt rendezve. Míg egy-
részt a kincstár és a magánbányapolgárok közti viszony igen kom-
plikált és egyoldalú irányban kifejtett összeállítást mutat fel, más-
részről azt hozta magával, hogy mikor 1830-ban a bánylapolgárok
egyetlen testületté alakultak a statútumokat nem iaz ősrégi bányá-
szati és bányaipari szabadság, hanam bizonyos büroknatikus rend-
szer alapján hozták meg.

Különben a bánsági bányakerületben 1848-ban kétféle bánja-
birlok volt. Kincstári és magánbányabirtok. A kincstárihoz tartozott
a rézbányai bányászat, a magánbányabirtokhoz pedig az akkori
román-bánsági határőrezred területén fekvő híres ruszkahegyi és
f érd inánd hegyi bányavállalatok.

'Felemlítendő még, hogy a bánsági bányaviszonyokban nagy
változást idézett elő az a szerződés, mellyel a kincstár 1855-beffi
az ottani kincstári jószágokat és bányákat ideiglenesen a cs. kir
államvasuti társaságnak engedett át.

Az erdélyi bányászat és a bányatörvénykezés, melynek rende-
zését az 1747,-i országgyűlés állapított meg, 1848-ig nem nagyon
változott. Magyarországtól függetlenül volt szervezve és csak 1843-
ban csatolták az akkor szervezett magyar királyi minisztériumhoz.



A bányajog Magyarországon a XVIIL században.

Miután. 1723-tól Magyarországon a rniksai bányarencl tartást
tartották érvényben és az akkor működő bányabíróságok ehhez
tartották magukat, az egész országban egyforma volt a bányajog.
Mindamellett volllak még érvényben egyes különleges bányasza-
bályok is. Ilyenek voltak:

Az alsómagyarországi bányavidéken >a körmöci és selmeci
«bányajogi felvilágosítások)) melyeket már 1573-ban a miksai bánya-
rendtartás alkotásának alkalmával alapítottak meg.

Felsőmagyarországon a VIII.X századnak első felében olyan
szakadottság volt a gyakorlati bányajogban, hogy 14 Különleges,
úgynevezett lokális, illetőleg territoriális bányajog volt alkalmazás-
ban. Ezek a különleges bányajogok az úgyeneve/ett lerritoriális
bányám estierek alá tartoztak, de azért nem zárták ki azt, hogy az
akkori alsómagyarországi bányajogból ne vegyenek át szintén egyes
dolgokat. Kedvezőbb fordulat csak 1.751-ben állott be., amikor az
akkori udvari bányászati főigazgatóság rendeletére a felsőmjagyar-
országi bányapolgárok közgyűlést tartottak és egyesületet alakítottak.

Az ország keleti részeiben, különösen Felsőbányán a királyi
biztosok és a város közt a királyi bányát illető 1689(-ben kötött
egyezmény alapján keletkezett különleges jog.

A bánsági bányavidék bányászatát i l lető akkoriban fennállott
jog is sok különleges szabályt tartalmazott, melyek azonban nagy
részben csak átmeneti jellegűek voltak.

• Erdélynek is partikuláris bányajoga alakult az 1747.-Í tör-
vénycikk alapján. Ennek körzetéhez tartoztak több bányavidék kü-
lönös szabályai, melyek közül legnevezetesebbek az abrudbányai és
torockói statútumok voltak. Az abrudbányaiaklat, melyeket régi
bányaszokások alapján a XVII. század közepén jegyeztek fel, Mária
Terézia 1776-ban helybenhagyta. Ulána azonban löbbször változ-
tatták őket. Torockó vidékének régi bányajoga különböző módo-
sításokat tapasztalt azáltal a bányaprivilégium által, melyet Zápolyai
János Zsigmond a vidék akkori birtokosának, .Thoroczkay Mátyásnak
és örököseinek adott 1563-ban Gyulafehérvárott. A Thoroczkay csa-
lád 1780-ban az ottani bányászatra különös bánylarendtartást állapí-
tott meg, ami azután később sok perlekedésnek volt a tárgya.
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Végül fel kell m>ég említeni, hogy a magánbirtokban lévő
bányaművelés egyes földesurak által helyenként szintén egészen
sajátságosán, alakult. Ez a befolyás azonban nem ritkán visszaélés
volt, sőt a balfaszoknak a törvény által biztosított személyes szabad-
ságát is igen sokszor sértette. Ez volt az egyik főok, mely egy kor-
szerűbb o r s z á g o s bány a t ö r v é n y mielőbbi életbeléptetését tette
kívánatossá.

A bányajog újjáalakulását előkészítő mozgalmak kétfélék vol-
tak. Részint csupán a bányászatból indultak kix vagy általánosan
európai jellegűek voltak.

A Magyarországon a XVIII. század végén kinevezett országos
választmányok közül az egyiket önálló rendszeres magyar bánya-
törvény javaslatának a kidolgozásával bízlak meg. A választmány
Selmecbányán tartotta tanácskozásait és 53 cikkből álló javaslatot
készített^ezekhől azonban csak 13 cikk nyert érvényt királyi rendelet
folytán az alsómagyarországi és nagybányai bányaterületen, Később
még több törvényjavaslatot készítetlek, de ezek mind nem vezettek
célhoz.

Azután. Franciaországból indultak ki olyan indítványok, me-
lysk Európa minden bányavidékén igen nagy visszhangra talállak és,
amelyek azután alapjai voltak egy korszerű bányatörvénynek, nem-
csak magában Franciaországban, hanem igen sok más európai or-
szágban is.

A bányaigazgatás és bányajog ú j j á a l a k u l á s a hazánkban.

Magyarországon a bányajog új rendezéséi 1844-től kell sí,.,
mítaní. Az akkori országgyűlés ugyanis egy új bányatörvény kidolgo-
zására választmányt küldött ki, mely munkálatát be is nyújtotta,
Ez a javaslat már az új elvek némi befolyása a lat t készült. Az
országgyűlés több módosítással lel is fogadta, de a király nem
szentesítette.

Bányajogunk újjáalakítása 1854.-i ausztriai bányatörvény alap-
ján történt, mely a XIX. század új szellemében volt megállapítva^
Ezt Magyarországon is kihirdetlek.

Végre 1870-ben a magyar királyi íöldmivelés-ipar és keres-
kedelemügyi minisztérium kebelében a lak í tó i t bizottság dolgozott ki
egy. magyar bányatörvényjavaslatot.

A magyar bányászatnak 1848-ulán két ágát kellett megkülön-
böztetni, az állami -és a magánbányászatot. Az állami bányászat
igazgatása a pénzügyi hatóságkora volt bízva, melyek egyszersmind
a bányaregáléból folyó jogokat és ügyeket is kezelték s 1791-óta,
amikor feladatuknak megfelelően átszervezték őket, a pénzügymi-
niszter javítása alatt álltak. Ezzel elllentétben a magánbányászat,
mint bányaipar az iparszabíidság elvei szerint működött s e tekin-
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tétben a bányahatóságok vezetésére volt bízva s az ipíart illetőleg
kereskedelemügyi miniszter hivatali köréhez tartozott.

Ennek megfelelően alakult át a bányajogunk is. Mert ínig
1848. slött a bányászok nálunk kiváltságos rendet képeztek és mint
ilyenek minden személyes jogaikkal és ügyeikkel együtt kiváltságos
bíráskodás alatt álltak, -- 1848.-i törvényhozás a törvény előtti egyen-
lőség elvét a haza minden lakósára nézve egyaránt kimondta s így a
bányászrend kiváltságos helyzete is megszűnt. A bányabíróságok
pedig, amelyek azelőtt a tulaj donképeni bányatörvénykezési ügyeken
kívül, úgynevezett feudális, vagyis bányahübéri ügyeket is kezeltek,
márcsak tisztán törvénykezési hatóságok, ahonnan fellebbezésnek
egyedül a felsőbíróságokhoz van helye.



Bányászatunk a világháború előtti években,
A természeltudoHiányoknak és a matematikának fejlettsége már

az 1700-as evekben a bányaművelés módját is gyökeresen megvál-
toztatta. A bányászatot rendszeres elvek szerint rendezték s csak-
hamar valóságos tudomány, alapján szervezett szakhivatás lett.

Ebből a szempontból kell méltatni a soproni erdészeti-, bá-
nyászati- és kohászati főiskola (jelenleg M. kir. József Nádor Műszaki
és Gazdasági Tudomány Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmériiökí
Fakullása) ősének és jogelődjének, a s e l m e c i bányaakadémiának
jelentőségét, amellyel egyébként k ö n y v ü n k m ás helyén a b á n y á-
s z a t i s z a k o k t a t á s t ö r t é n e l é v e l k a p c s o l a t b a n r é s z i e -
t is s e n i s f o g l a l k o z u n k .

Egy tudományos bányaiskola hiánya Magyarországon élénken
érezhető volt már a XVIII. század első felében. III. Károly éhben
az irányban több intézkedést is lett már. Ezeknek eredménye volt
íiz. hogy, 1735-ben ilyen bányaiskolának Selmeoen való felállítására
részletes tervet dogozlak ki, s hogy 1737-ben ennek a megszerve-
zésére a szükséges intézkedések megtörténtek. Voltak azonkívül Szo-
molnokon és a bánságban is bányaiskolák. Ügyi alszik azonban, hogy
ezek a tanintézetek nem feleltek meg céljuknak, mert Mária Terézia
uralkodásának kezdete óta egy l ö k é i é l e s e b b bányaakadémia ala-
pítására törekedett.

A vas- és szénbányászat fellendülése.
A vaslermelés kettősszemponlból vehető tekintetbe: mint a

bányászat tárgya és mint a vasipar alapja.
E kettős felfogás igen szorosan összefügg egymással. A dolog

természetéből következik, hogy hazánk bányászatának története a
vastermelést csak, mint a bányászai egyik ágát veszi tekintetbe. Ezek
melleit azonban olyan ir.ányok is fontosak, amelyek a vasipar
fejlődésének kiindulópontjául szolgálnak.

Magyarországon a v a s b á n y á s z a t s o k k a l k e d v e z ő b b
f e l t é t e l ű volt. mint akármelyik más európai államban. Ennek
ellenére még a mull században is nem voltak képesek ezen a
téren olyan eredményi felmulalni, amelyek a körülményeknek meg-
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felellek volna. Az akkori primitív eszközök mellet L ez érthető is volt.
A vasbányák művelése akkor nem annyira okszerűen megszervezett
bányaszmunkásra, mint az esetenként kiképzőit közönséges munka-
erőre volt bízva. Később ezen a téren sokkal szerencsésebb viszo-
nyok következtek be. A vasipar a v i l á g h á b o r ú előtti évtizedek-
ben ó r i á s i f e j l ő d é s é v e l a v a s b á n y á s z a t r a i s k e d v e z ő e n
h a t o t t . Úgyhogy a vastermelés eredményei mennyiségileg éppen
úgy, mint minőségileg nálunk is kezdtek megfelelni.

Annak ellenére, hogy hazánk egyes vidékein a legjobb minő-
ségű kőszenei termelik, a természetnek ezt az adományát az elmúlt
századok folyamán nem méltatták nagyobb figyelemre. Az erdők
ugyanis akkor még bőven nyújtottak tüzelőanyagot. Az ipar fej-
lettsége pedig még nem volt olyan, hogy abban a kőszén nevezetes
szerepet játszhatott vő)na,

Nevezetes széntelepek felfedezése.

A XVIII. és a XIX. században természetesen már megváltozott
ezen a téren is a helyzet, az erdőségek már alig voltak képesek! a
tüzelés és az építkezés szükségleteit fedezni s a vasutak kiépítése
és a gyáripar fejlődése egyre jobban emelte a kőszén jelentőségét.
A XVIII. század közepe előtt még alig lehetett 'szó nálunk kőszén-
bányászatról, nagyobb méretekben pedig csak 1848-óta indult meg
a kőszénbányászat. A nevezetes kőszéntelepeket csak a XVIII. század
közepén fedezték fel. A brennbergbányail. Sopronban 1760-ban, a
vasasit Baranyamegyében 1766-ban, a vasmegyei és a váci püspöki
szén telepet 1787-bcn, a Kolozsvár környékit 1788-ban., a bodrog-
keresztúril 1806-ban, a pécsit 1807-ben, a péterváradit 1809-ben stb.

A kőszéntcrmelés már a világháborúig is örvendetes fejlődést
mutatott közgazdaságunk szempontjából. A magyar bányászat tech-
niká ja már a háború előtti években olyan fejlődési ponton állt,
amely a magyarországi bányászat régi dicsőségének a kor megvál-
tozott viszonyai között is megfelelt.



Mit veszített Magyarország bányászípara*
a trianoni megcsonkítással.

A világháború után, s trianoni megcsonkílotLs^gimk
első éveiben hideg kazánjaink inulalláK meg, milyen válságba sodort
bennünket a szén hiánya.

Bányászatunk fontosságát akkor éreztük meg igazán, mikor
harmadára olvadt.

A bányászat magyarország lakosságának csak kis hányadát
foglalkoztatja, s amint az alábbi összeállításból látszik, a bányász-
nép megoszlásában területünk szétdarabolása ulán sem mutatkoznak
túl nagy ingadozások.

A bányászaihoz tartozó Az összes népes-
népesség száma: ség °/o~ában-

Cseh megszállás 42.095 1.2
o/o-ban 20.0
Román megszállás 79.237 1.5
«/o-bán 37.7
Jugoszláv megszállás 179 0.0
o/o-ban 0.1
Fiume 18 0.0
Összes követelés 124.971 1.2
o/o-ban 59.4
A megcsonkított
Magyarország 85.438 1.1
o/o-ban 40.6
Magyarország ősz.: 210.409 1,2

A bányásznép a megmaradt csóka területen valamivel alacso-
nyabb arányú ugyan, a Román és Cseh megszállás alá került részek-
kel szemben, yiszont azonban a délszláv megszállás területén, egész
jelentéktelenné válik.

A Cseh megszállás a Garam mentén, Zólyomban, Nyitrában,
Gőmörben, Sztep.esben, s a rutén vidékeken szakított el tőlünk
nagyobb tömegű bányászlakósságot. A románok különösen a Sza-

* E fejezetben tárgyalt adatok az J922-es helyzet képét mutatják.
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mos vidékén (Nagybánya környéke), Mármarosban és a Marostól
délre esti területen (a krassószörényi és hunyadi, vas és széntelepek)
és kisebb mértékben a Marostól északra is (főleg aranybányák és
sóvidékek) tették rá kezüket értékes bányáinkra. A Marostól délre
eső területen 43.747 ember tartozott a bányászat körébe, több mint,
amennyit régi. de hanyatló felvidéki bányászatunk eltartott,

A megmaradt Magyarországon bányásznépünk főleg négy köz-
pont körül tömörül:

A tatai és esztergomvidék L szénbányászat 23.000 embernek
ad kenyeret, a pécsvidéki szén Baranyában és Tolnában 13.400
főnyi bányásznapét tart el, a nógrádi szénmedenee Salgótarjánban
és környékén 18.000, a borosodi vas- és széntelepek pedig IG.OiQO
báiryászmunkásságot gyűjtöttek össze.

Olyan nagyobb bányaüzem, amely, száznál több munkást fog-
lalkoztat. Magyarországon 1910-ben 133 volt s ebből határainkon
belül az ország megcsonkításakor 41 maradt. A központi területek
nagyobb koncentrációját mutatja azonban, hogy a negyvenöt üzem
29.800 bányamunkást alkalmazott, míg a cseh megszállás területén
harmincöt vállalatnál csak 10.400, a román megszállásra eső ötvenöt
nagyüzemnél pedig 27.300 munkás dolgozott.

A magyarországi bányai ernielés értéke 1915-ben 203 millió
korona volt. Ennek 41.1 százaléka továbbra is határainkon belül
marad. Nem sokkal nagyobb, 84.25 milliónyi a román megszállás
alatt álló területek produkciója. A cseh megszállás 31 milliónyi
bányaterméktől fosztott meg minket, a jugoszláv pedig 1.2 milliós
értéktől (persze koronaérlékben).

Nincsenek ideszámítva az elvesztett ásványvizek és gyógy-
források, úgyszintén a földgáz, amely a jövő regeneráló munkájában
egyik legfontosabb segítségünk lett volna. Nem szerepel ebben az
adatban elvesztett kőbányáink termelése sem, A háború előtt Magyar-
országon a nagyobb magánkőbányák közel két és fél millió köbméter
követ fejtettek ki, az állami bányák 287.000 köbmétert. A megcson-
kított Magyarországon az állami bányák termelőképessége 71.000,
a magánbányáké egy és fél millió köbméterre becsülhető. 1920-
ban azonban a tényleges kitermelés alig haladta meg a 210.000
köbmétert.

Az elveszett bányatermékek között szerepel a só, két és fél
millió métermázsányi sót veszítettünk el. A cseh állam 620.000},
Románia pedig 1.9 millió métermázsa évi sóprodukcióinkat vonta el.
A sárosi sófőzés és Erdély, kisebb sóbányái aránylag jelentéktelenek,
Mármaros nagykiterjedésű és gondosan művelt sótelepeihez képest.
A termelés értékében 90, mennyiségben mintegy 87 százaléka a
mármarosi bányákból került ki.

A só termelés és sóforgalom képét az 1911—15. évek átlagában
az alaábbi adatok mutatják:
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1911715. évi átlag métermmázsában:
A termelt kősó 1,955.696

ijparsó 523.437
főtt só 55.101
összes só 2,534.234

A behozott kősó 54
tengeri só 98.119
összes só 98.173

A kivitt kősó 171.969
tengeri só 2.895
összes só 174.864

Behozatali (—) vágyj
kiviteli (+) többlet kősó +171.915

tengeri só —95.224
összes só +76.691

Tengerparti vidékeink a sószükségleteiket az olcsóbb szállt
tás kedvéért leginkább főtt és tengeri sóból fedezték. ÉszakaMkai
kikötőkből ér kisebb mértékben Olaszországból. Kősóból csak szór-
ványosan és egész jelentéktelen mennyiségben importáltunk, viszont
kivitelre különösen a békeévekben, mintegy negyed millió méter-
raázsáiiyi kősófölöslegünk maradt, amelyet főleg a Balkán piacokon
s kisebb részben Oroszországban lehetett elhelyezni.

Az 1911—15. évek átlagában Magyarországon fejenként 13 és
tel kiló volt az évi fogyasztás. Ezzsl az átlagos kulccsal szoro'zva
megmaradt belső területeink népességét közel 997.000 méterniázsa
sószükséglet fedezésére kellett .elkészülni Csonkamagyarországban.

. Ha országunk kerek egysége visszatér, a korábbi feleslegből
továbbra is táplálhatjuk a balkáni szláv népeket, amíg azonban
meg nem történt, a Balkán felé Románia sófölöslege gravitál.

A só azonban sajnos csak éppen megnyitja azoknak a fontos
bányatermékeknek sorozatát., melyektől az idegen megszállás tel-
jesen megfosztott.

Kőolaitermésünk csekély, volt. de fejlődő, a 65.000 móter-
mázsát meghaladó produkció megszükített határainkon kívül esik.
Ennek a mennyiségnek a kétharmadát a nyitramegyei cgbelli kút
szolgáltatta. 20.00P métermázsa került ki a most Román megszzállás
alatt lévő vidékekről és 2000 méterniázsát meghaladó kis rész a
Muraközről.

Bányászati termelésünkben csak újabban szerepelt a bauxit,
az egyre fontosabb alumínium anyaga. Termelése 1915-ben már
590.670 métermázsára rúgott és emelkedőben volt. 1916-ban és 1917-
ben már másfél millió métermázsa terméke került Németoirszágba
kivitelre. Biharmegye keleti részének elkapcsolása ettől az értékes
teleptől is megfosztott.
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De elvesztettük folyóink arannyal vegyült fövényéi és a szik-
láinkban kígyózó ariainy- és ezüst ereket is. Arany- és ezüstáréból^
arany, és ezüsttartalmú réz- és ólomércből három millió méter-
mázsát meghaladó tömeget aknáztunk ki és ebből, több mint két
és lel milliót a román megszállás alatti vidékeken. (Nagybánya kör-
nyéke és hunyadmegyei aranybányák). Közel fél milliót pedig a
most Csehországhoz csatolt Selmec- és KÖrmöc vidékén.

A rézércnek 105.000J mázsányi termelését szintén teljesen el-
veszítettük, A román megszállás vidékén ennek a mennyiségnek
nőn* egészen egytizedét termelik, a többi bánya cseh területen van.

A horgany éren ék 1330 mélermázsát kitevő termelése a romá-
nok kezére került, antimonérclelepeink pedig melyek 114.ÜOO íné-
térmázsál tenael lek, cseh megszállás alá estek, bár az Ausztriához
csatolt vasmegyei sávon is folyik termelés és kis töredéke a romá-
nokhoz került. Legnagyobb antimonérc telepünk,, mely a termelés
55 százalékai szolgáltatta, magyar nyclwidcken van. a gömönne-
gyei Csúcsomon.

A kéiikovandnak egymilló métermázsán felüli termelése szintén
55 százalékában esik cseh megszállás alatti területre, a szepes-
megyei Szomolnokra. A többi bányákat Románia tartja megszállva,
igy a jelentősebb zalatnavidékit és a korábban kisebb, de a háború
alá 11 megnőtt termelőképességü északkeléi! bányákat.

Magánércből sem maradt semmi megcsonkított hazánk hatá-
rain belül. A 117.000 métermázsányi termelésből 55 százalék eredt
a csoh megszállás vidékeiről, (Szepesről és Trencsénből), a többi
pedig a románoknak itélt Arad- és Krassó-Szörény. vármegyékből.

A vasérc termelése ,még megszűkílett határainkon belül is
több, mini kétmillió métermázsát ér el a borsodmegyei bányáink
révén. Termelésünk azonban gyöngén vastartalmú és tartani kell
az érctelepeknek esetleg gyors kimerülésétől. Több, mint,tíz méter-
mázsányi termelés azonban az ideiglenes halárokon kívül esik. A
csehek hét és negyed millió termelőképességű bányáinkat kapták
meg, a románok pedig három milliót meghaladó termelést, majdnem
kizárólag Huny.ad és Krassó-Szörény vármegyében.

A vasnak és különböző vastartalmú érceknek termelésiéi
nem tájékoztatnak azonban vashiányunk mérlegéről. Hozzá kell még
fűzni, hogy a világháború előtti évben vasércből 950.000, métermázsát
hoztunk be és 5.76 milliót vittünk ki. A behozatalnak, minlegy
negyede kerüli a megmaradt területünkre. Behozatalunk leginkább
Boszniából eredt, kivitelünk Ausztriának mosl már Csehországhoz
csatolt részeibe irányult.

Nyersvasbehozatalunk 1.58 millió métermázsa volt. Kivitelünk
mintegy; 150.000J métermázsa. Központi területünk 1.2 millió méter-
mázsa nyersvasát használt fel.
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Vasérceineket tehát külföldre szállítottuk és vasszükségleteinket
ídegenfeldolgozásű árúból fedeztük, ami részben annak a magán-
gazdasági kapcsolatnak a folyamánya volt, amely a cseh és á magyar
vasművek közi fennállt.

Vasfogyasztók maradtunk, de "érctelepeinket más fogyasztó-
terület kapcsolta magához.

A széncllátás kérdésének megvilágítása szintén neh,éz. Az 1915.
évi termelési adatok szerint 10.97 millió métermázsa feketeszénter-
melésünkből majdnem 8 milliót meghagytak, az egész termelésnek
tehát 72.8 százalékát. Ez a termelés kizárólag a pécsi szénvidékre
esik. Pécs és a szomszédos baranyai járások adják a szén zömét,
<ie Tolna völgységi járásában is közel félmillió mázsát aknáznak
ki. Három millió métermázsa kőszéntermelésünk most a románoké.
Jelentéktelen töredéken kívül ez mind krassó-szörénymegyei termék.

Barnaszéntermelésünk 79.7 millió métermázsára rugóit és
ennek 70.4 százaléka maradt határainkon belül, löbb mint 56
millió métermázsa. A komarom-, veszprém- és eszlergommegyei
szénvidélí ebből közel 30 milliót produkál, a nógrádmegyei 15, a
borsodi 12 és i'él milliót. A hazai barnaszén lelép ék jó negyedrészei
azonban román megszállás alá került. Legjelentékenyebb itt a pcl-
rozsényvidéki termelés, több mint 19 métermázsával. Kisebb szén-
bányák vannak még Biharban, a Székelyföldön és a Maros innenső
részén. A cseh megszállás 2.39 millió métermázsa barnaszéntől
fosztó t mee minket, aminek túlnyomó részét a nyitrabányai szén-
vidék szállítja.

Szénforgalmunk adatai a háború előtt a következők voltak:

Behozatal Kivitel Behozatali többlet
ezer mélermázsákban

Barnaszén 3.106 2.571 535
Kőszén 38.429 '457 37.972
Pirszén 6.868 84 6.784
Brikett 49 12 , 37 ,
Összesen: 48.452 3.124 45.328

Barnaszenet főleg Ausztriából kaptunk, a most jugoszláv
megszállás alá került bányákból, s Boszniától és Szerbiából, kivi-
telünk majdnem kizárólag Ausztria szomszédos részeire irányult.
Köszénbehozalalunkban Németországé volt a túlnyomó rész, azután
az osztrák-sziléziai bányák következtek és csekély mennyiséggel
Anglia is szerepelt. Kivitelünket legnagyobbrészt az aldunai hajó-
járatok részére szükséges kőszén képezte. A pirszén főleg az osztrák
sziléziai bányákból, a brikett Németországból eredt, a kivitel pedig
kisebb-nagyobb ingadozással a Balkánállamok, főleg Románia felé
irányult
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Nem szabad elfelejteni egyébként, hogy országunknak főleg
azokat a területeit szakították el, amelyek fában gazdagok és szén
helyett igen sok üzemben fát használtak és azt is, hogy. nagyobb
energia fejlesztésre alkalmas vizierőink is jobbára a megszállt terü-
leten maradtak.



A soproni bánya-, kohó- és erdőmérnöki fakultás
ifjúságának múltja, jelene és jövője.

írta: D, DEÁK ALBERT hírlapíró, volt Ifjúsági Köri titkár.

Hálás, de nehéz feladat a soproni főiskola, az ország egyik leg-
régibb főiskolája ifjúságának lörléneiét megírni. Meseszerűen szép a
kétévszázados múlt, az a dicső múlt, melyhez hasonlóval egyetlen
magyar egyetem vagy főiskola if júsága sem rendelkezik.

A főiskolai 'ifjúság életkörülményei, társadalmi helyzete és
nemzeti hivatása olyan volt a múltban, mely teljesen elütött a többi
ifjúságétól és ezek a sajátos körülmények alakították ki azt a csodá-
latosan szép diákéletet, melynek emléke könnyeket csal mindazok
szemébe, akik valaha tagjai voltak ennek a közösségnek.

Selmecen már 1735-ben volt bányászképzés, tehát a főiskolai
Üiákélet bölcsőjét ^X) évvel cziclőtt ringatták .Selmecen, abban a
kis felvidéki városkában, melynek lakóit jobb időkből örökölt elő-
kelő egyszerűség, nyiltszívüség, közvetlenség, a bányász- és erdész-
foglalkozás mélységes 'szeretete jellemezte. Amilyen az anya volt,
olyan lett a gyermek és a selmeci diákéi etv az egyszerűség, nyilt-
szívüség és a szakszeretet teslvériességében alakult ki az idők folya-
mán. Egy .külön lélek született meg, amelynek varázsa még ma
is csodálatos. Aki e diákélelnek részese volt, bárhová sodorta is a
sors, akár idegien országokba, a legteljesebb elszórtságban éljenek,
is, összeköti f valaru'i bűvös erő, láthatatlan, titokzatos talizmán,
m'ely gondolkozásuk, érzéseik, világnézetük, szóval egész lelki tai>
talmukra felismerhetően jellegzetes bélyeget nyom. Közöttük <i test-
véries összetartozandóságnak majdnem olyan törhetetlen benső
kapcsolatát mutatja, ;mint amilyent csak az egy és ugyanazon csa-
lád vérbeli gyermekei között tapasztalhatunk. Ez a lelki atmoszféra
emberöltőkön át elzártan fejlődött Selmecbányán s aki ezt a levegőt
egyszer beszívta, érezte azt azután élete végéig.

Az ifjúság szellemét nemcsak a professzori oktatások irányít-
ják, hanem az ifjúsági életet kialakító ifjúsági egyesületek. Ezek jé-
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lentőségét nálunk legtöbbször lebecsülték, pedig nem mindegy, a
nemzet életére, hogy, milyien irányzat érvényesül az ifjúsági egyesü-
letekben. A nemzet sorsa és jövője ezekből meríti nagy részben táp-
láló erejét. Az ifjúsági életben a nemzeti közősség magasztos gon-
dolatának 'kell érvényesülnie és ez a szent gondolat a selmecí diák-
életben maradéktalanul diadalmaskodóit. Annyira, hogy e leldntet-
ben párját sem találhatjuk hazánkban.

A bányász tanintézet tulajdonképpen 1763-ban alakult meg,
1770-ben akadémiai rangot kapott, 1808-ban erdészeti osztállyal bő-
vült ki és 1838-ban letl bányászati és erdészeti akadémia. Az intézel
fejlődésével fejlődött 'az ifjúsági élet. Előbb csak bányászszakok
voltak, majd' jöttek az erdészek. A bányász i f júság a. német if júsági
szokásoknak hódolt és az erdészek voltak azok, kik főleg magyar fiuk
lévén, magyarosabb diákélet után vágytak. Ebből a különbözőség-
ből később éles ellentétek származtak, melyek végül a magyar gon-
dolat lelj és diadalával végződtek.

Kezdetben teljesen a német egyetemek szokásai uralkodtak a
Selmecbányái akadémia ifjúságának életében. Ezekről a következőket
ír ja 189ö-ban az «Akadémia If júsági Körének Milléniumi Emlékiratai
kiadványában az akkori híres köri elnök, Z i v u s k a .fenő:

Különös rendszer, amely egyaránt impozáns hibáiban és eré-
nyeiben. Fő jellege az elzárkózotlság, mely ál törhetetlen fal lal külö-
nítette el a hallgatókat minden külsőségtől, aminek azután megint
meg voltak a maga jó és rossz oldalai. Jó oldali volt, hogy senki az
ifjúság körében individuumot nem képezhetett, de megint az elki'ilö-
nííés. kizárta az idegenek rokonszenvét, s számos balíléletre adott
alkalmat. A nfásodik alapiörvény volt a rend és Telteti én engedel-
messég. Minden dologban alávetette magát az egyén a köznek és fel-
áldozta önállóságát a testvériség nevében.

A barátságiiak,valódi istenitése fe j lődött ki, melyei semmi cí-
mer megsérteni ^nem lehetett, s a hibák ezreit el tudták nézni egy.
emberben, de aki a kollegialitás ellen vétett, az nemcsak a mulato-
zás! helyükről >utasíttatott ki, hanem kizáratotl (verschiess) körüli-
ből is.

Mindeneseire előnye volt a burschenschaftnak, amint később
magyarul is nevezték, a társas körnek, hogy az egymás iránti érdek-
lődés nemes vonásokat fejlesztett ki az ifjúságban. A szegény hal lga-
tók éleiének megkönnyítésére havonként gyűjtés történt, valamint
utazási költségeknek fedezésére is. A betegek mellé éjjeli és nappali
őrizetet rendelt a praesidium, hogy őket szórakoztassák és á p o l j á k .
Ajmikor mulatozás! nap volt (schachttag), a kék szalagos saufcomis-
saerium kocsmáról-kocsmára járt, onnan a hallgatókat kiszállífoUa
vagy kitiltotta s a közös vigadóba utasította. Ittas akadémikusokat
látni sohasem lehetett, mert ugyancsak intézkedtek hazavitelükről,
melynek feltétlenül engedelmeskedni kellett.
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Nem akadémikussal, — amint a bursch kifejezés mondja: phi-
liszterrel szemben becsületre és önérzetre a szigorú lovagot kellett
adniok, de az egymásközti társalkodásnak hely nem adatott. Ha kő
rűkben mégis történt összeszólalkozás, a feleket kivezették, s künn,
tanuk előtt (kivéve Womjoly bscsületi ügyeket) ki kellett békülni. Az
akadémikus temietése ifjúsági közköltségen történt és történik ma is.

Ezen szokásokkal szemben azonban ugyanannyi bajnak oko-
zója lett a féktelen dorbézolás. Hetente kétszer, szerdán és szómba/-*
tori este gyülekezés volt, amikor aztán egész hivatalosan ment a sör-
ivás. Aki lelkiismeretes bursch volt, az magába szedte már ifjúsá-
gában valamely betegség csiráját.

íA'zonkívül határozottan németesítő volt a társaskör, mely cél-
tudatosság nélkül is propagandája lett a német szellemnek és nyelv-
nek. Nem engedte, hogy a magyar if júság Selmecen magyarosítson-,
hanem éppen ő honosította mindezt magához, valamint az egyéb
nemzetbelieket is.

A társaskör gyülekező helyei jelölt ki. Tisztviselői voltak: a
praeses, a fuchs major, a cantuspraeses, a pénztáros, a fuhrwerkek,
s a sauí'comissaerek. A praeses (elnök) képviselte a kört, s az esté-
Iveken souverain joga volt a mulatság menetének meghatározásában,
az ivások elrendelése- vagy felfüggesztésében. A fuchs major az első-
évesek vezére, közbenjárója volt. A cantus praeses az énekeket taní-
totta, kezdte meg és vezette. A fuhrw-erkek kötelessége a Icittasultaki
kivitelében, a saufcomissaereké azok hazaszállításában állott.

Ha szokásaikkal a más nemzclbeliek a német melleit imponálni
nem is tudtak, de a ínemzeli jelleget mind nyelvük, mind viseletükben
megtartották, az elsőt maguk között, a másodikat nyilvános szerep lér
sek, mulatságok alkalmával.

A burschenschaft tovább egy századnál dominált, de mellette
a jelen század elején látunk már a magyar 'ifjúság részéről olyan
törekvést, amelyből kitetszik saját érvényesülésének vágya. Megtá-
madni, a burschenschaftok ellen fellepni senkinek eszébe nem jutott,
s az újítók csekély száma miatt nem is lett volna észszerű, hanem,
csak annyit akartak a magyarok, hogy mint egy közös haza szülöttei,
maguk között szűkebb baráti kört alakítsanak.

A Zivuska által megjelölt szerény kívánság azonban nem köny-
nyen teljesedett. A harc lefolyásáról nincsenek feljegyzések, de az
tény, hogy a ma,gy,ar ifjúság soha nem hallgatta el érzelmeit. A ma-
gyarabb erdészeti ifjúság már 1848-ban követelte a magyar okta-
tási nyelvet, de akkor még hiába.

1848—1849-ben szünetelt az akadémián az oktatás, mert az aka-
démikusok túlnyomó része a szabadságharc szent ügyét szolgálta,
amiért büntetésül egy évig meg sem nyitották az intézetet.

1867-ben kezdődött a magyar világ. Addig német volt az okta-
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tási nyelv, ekkor magyar lett. A külföldi diákok nagy száma megfo-
gyott, de ez csak a magyarok többségét domborította ki. így törtéit
meg azután, hogy, amint a főiskolások milléniumi emlékirata meg-
említi: «S'elmec megszűnt külföldi lenni». A magyar if júság jelentős
missziót teljesített, mely bár kötelességszerü, de csodálatos erednie^
nyeinél fogva elismerést érdemel. Selmec 25 év alatt magyar város
lelt». De sok külföldi ifjút is neveltek szívében magyarrá a kis bá-
nyavárosban.

A kiegyezésig az ifjúsági élet a «burschcnschafb-okban folyt
le a teljes közösség és a legnagyobb b'ájtársiasság jegyében. Nagy,
hibája volt a németes jelleg. Azonban 67-ben a magyar oktatási nyelv
mellett az ifjúság egy része, főleg az erdészek, „a szakestólyeken is
magyar nyelvet követeltek. Volt ugyan már a 30-as évektől kezdve
«akadémiai magyar liturgiái társaság*, de nem jutott szóhoz 63-ig;,
amikor engedélyezték a «Társalgási és Olvasókört*. A németes
«schacht» tagok és a magyarosítok harca 77-ben dőlt el, mikor hiva-
talosan is eltiltottak minden német szokást. Még két évig tartott az
egyenetlenkedés, de v4879-ben megalakult az «Ifjúsági Kör» és fel-
szentelték az ;első magyar zászlót, mely ma is hivatalos zászlaja'
a főiskolásoknak, most már műegyetemistáknak.

Érdekes tudnunk, hogy az akadémia alapítása évében 49 első
éves hallgató volt, míg a következő évben csak 3. Az 1900-as évekig
a létszám átlaga 80 körül mozgott. Legtöbben iratkoztak be az 1880-as
években: 120^160-an.

Ettől kezdve 1914-ig nagyobb kilengések nélkül folyt az ifjú-
ság,' élete. Egész Selmecbánya az .akadémikusok körül mozgott és
(300—800 főnyi tömegük a társadalmi elsőbbséget biztosította szá-
mukra, A köri elnök tartotta magát olyan hatalmasnak, mint a város
polgármestere és ebből a nézetből igen gyakran támadtak összekoc-
canások, amit azonban a professzorok közbenjárására hamarosan
eloszlattak. Később Uíöri házat is vásároltak, hol számos hazafias;
és kultúrünnepséget rendeztek és ápolták a hagyományokat

1914 januárjában új szelek járását kezdték érezni a selme:i
akadémikusok. A "világhátamegelti kisváros ifjai Selmec magyarrá
tevése után be akartak kapcsolódni a nagy magyar közösség éle-
tébe is. \Jajnuar elsején az Ifjúsági Kör «Főiskolai Lapok» címen
kitűnő folyóiratot indított meg.

Csak öt szám jelent meg a «Főiskolai Lapok»-ból, mert eldör-
dült a szerb orgyilkos revolvere és lángba borult A világ. Ajz aka-
démia kezdett lassan elnéptelenedni és a létszám körülbelül a mai
soproni szintre esett vissza. A selmeci akadémikusok százait elnyel-
ték a lövészárkok és nagyon sokan véreztek el a harcmezőkön. Jöít-1
tek a harctérről és mentek a harctérre a fiuk, míg a vérzivatarban
eljött 1918 október. Az akadémiára 400 hallgató iratkozott be, csak-
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nem mind katonatiszt. De a tanulásra csak egy hónap jutott, mert
jött a forradalom, utána a kommunizmus és teljes összeomlás. Ösz-
szeomlott az ország és a romok eltemették Selmecet is.

A forradalom kitörésekor a főiskolások nemzetőrséget szervez-
tek és felfegyverkeztek. Rend is volt mindenütt. De midőn a zavar-
gások már elültek, vészhír süvített végig Selmecen: a csehek átlépték
a magyar határt és Selmechez közelednek. ^Leírhatatlan izgalom
tölü el .az ifjúságot, kimondják, hogy az utolsó csepp vérig védik
a várost, .erre azonban nem kerülhetett sor, mert a budapesti forra-
dalmi kormány nem akart katonát látni. December 14-én bekövet-
kezeti a .végi, a főifckpla ifjúsága fegyverrel a kezében, a lakosság
zokogása közben .vonult ki Selmecről. Estére a hontalanok már Bu-
dapesten voltak, ahonnan elszéledtek. A nagy elhagyatoltságban jötl
Sopron város meghívása és az új otthonba a kommunizmus elején
vonult be a főiskola és if júsága.

:Sopronban eleinte idegenül érezte magát az ifjúság, ami első-
sorban a kommunizmus bizonytalanságából származott. Hazafias
kötelességét azonb.an egy pillanatig nem tévesztette szem elől, ha-
bir akad! néhány megkótyagosodott f e j ű i f jú, ki megtántorodott a
vörös maszlagtól. A selmeci lélek azonban kibontotta szárnyát és
megteremtette a VfíQ éves ifjúság történelmének legragyogóbb feje-
zetét, a főiskolás felkelők áldozatát a haza oltárán.

Hogy mit tettek ekkor a főiskolások, azt mindenki tudja. Áldo-
zatos honszerelmüknek szép emléket állított ifj. Missuray-Krug La-
jos, erdőmérnök «Tüzek a végeken* című munkájában és maga az
Ifjúsági Kör a vTótíh Alajos által szerkesztett «EmIékezés»-ben. Ez-
úttal röviden ,csak arra utalunk, hogy amikor már Sopron elvesz-
tése befejezettnek -látszott, akkjor a 'rongyos ruhájú, de lángoló
szívü felkelők, nagyrészt főiskolások, fegyvert ragadtak és szembe-
szálltak nemcsak a rablókkal, hanem az egész világ akaratával. Már-
tírokat adtak .Sppron megtartásáért és elszánt csatározások után
az 1921. szeptember 84ki ág'falvi győzelmes ütközetben Machatsek
Gyula erdőmérnökhallgató és' Szechányi Elemér bányamérnökhall-
gató vérzett ;el Sopronért. Utána még másfél hónapig ropogtak a
főiskolás fegyverek újabb vért kívánva.

A dicsőséges Felkelőharcok politikai gyümölcse volt a népszava-
zás elrendelése, ami újabb nagy feladatot jelentett"a főiskolásokra.
De amint megtették kötelességüket a harc mezején, megtették köte-
lességüket a polgári küzdő téren is. Ügy dolgoztak és viselkedtek,,
hogy, a dicsőséges december 14-iki népszavazás után a kőszegi ma-
gyarok üdvözlő 'iratukban «Sopron megmcntőinek» nevezték el a
főiskolai ifjúságot. .Pár nap mulva a «nagy, idők polgármestere,>,
Sopronyi-Thurner Mihály dr. mondotta az őt üdvözlő ifjúságnak:

«Áldom a magyarok Istenét, hogy, ezt a száműzött, szétvert
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sereget városunkba hívtam, 'segítettem, oltalmaztam, mert oly
segítőtársakat találtam bennük, akik mái* ismerve a hontalanság
keserű kenyerét, teljes erejükkel, magyar szívük minden dobbaná-
sával azon voltak, hogy, nehéz munkámban a magyar Sopront dia-
dalra segítsék».

Az egész ország ünnepelte Sopront és a főiskolásokat is, kik
a kormányzói elismerést is megkapták. Dicső, fenségcsen nagy időüí
voltak, melyhez méltó volt a selnieci lelkű soproni főiskolai ifjúság.

Különös felírású emléktábla hirdeti a főiskolások véráldozatát
a hazáért. Olyan emléktábla, mely nincs talán még egy országban.
Ez a hősi halottak emléktáblája ezzel a felírással: 1914—1921. Meg-
rázó mementó, mely hirdeti, hogy a főiskolások hőskora 1914-101
nem 1918-ig, hanem 1921-ig tartolt. És e hőskor kőbe vésett bizony-
ságlevelén 71 név tündököl, köztük a két ágfalvi hősé is, pirosló vér-
rel festve az utat Selmectöl Sopronig.

A vérzivatarok elmultak és 1922-től kezdve az ifjúság minden
törekvése oda irányult, hogy seinieci szeretetével hozzáférkőzzön:
Sopron leikéhez. A szentelt hagyományoknak új melegágyakat keres-
tek Sopron földjében, itt azonban már lényeges nehézségek merül-
tek fel.

Más volt Selmecbánya és más Sopron, de mindenek felett más a
főiskolai ifjúság társadalmi értéke itt, mint volt Selmecen. És már
kezdetben az volt a főiskolások hibája, hogy ezzel (nem eléggé szá-
moltak. A főiskolások tovább akarták élni a selmeci diákéletet Sop-
ronban és itt következett el a kölcsönös meg nem értés. Természete-
sen nem arról van szó, hogy Sopron társadalma ne fogadta volna
szívesen a főiskolásokat, hanem arról, hogy ezt keveselte az ifjú^
ság, mert az ifjúsági élet az öncélúbb selmeci kereteket nem kapta]
meg. Az ifjúság nem akart alkalmazkodni a hűvös soproni lélekhez
és azt kívánta, hogy az alkalmazkodjék hozzá.

A főiskola ifjúságát mindig az jellemezte, hogy tanulmányai
becsületes végzése .mjellett ulat engedett az i f júság s dl aj ságinak
érvényesülésére is. De ez mindig a közösség jegyében folyt le és
a közösségnek és a szieretetnek ez a csodálatos megnyilatkozása
teremtette meg és virágoztsaCta pompázóvá a selmeci és eleinte a
soproni diákéletet. A baráti érzés sehol sem fűzi .össze úgy .íz if jú-
ságot, mint a főiskolásokat. Ballagni és temetni egy ifjúság sem
tud úgy, mint'a főiskolások még ma is.

A Sopronba hozott'selmeci hagyományokat meg akarta az if jú-
ság honosítani, de mivel lassan maga az ifjúság is csak a hagyomá-
nyok külsőségeit tudta érzékeltetni, azok nagy része itt nem foganj
hatott meg. Megkezdődött a szentelt selmeci hagyományok sorva-
dása és ki tudja, mi fog azokból egyáltalán megmaradni.

így történt azután, hogy a szertelen ifjúság szertelen szokásai
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Sopronban lassan elmaradtak és csak a ballagás és a temetés maradt
meg a nyilvánosság számára. Az ismerkedési est, balekbál, szalag-
szentelés az első soproni években még városi ünnepek voltak, mai
már főiskolai házi ceremóniák csupán, hol főiskolai tanárt is alig1

lehet látni. A szakestélyek is már csak utánzatok.
Egy van csak, ami soproni és egész megyei értéket kapott, a

főiskolai álarcos jelmezbál, mely az erdélyiek báljából fejlődött
ki. Az álarcos.bál valóban a főiskolások legnagyobb soproni "hagyo-
mánya)) lett az évek folyamán.

Az ifjúsági élet 'alkalmas helyiségek hiányában nehezen ala-
kult ki Sopronban, de lassan, ,jő selmeci szokás szerint, egyes kocí-
mahivatalokban otthonra találtak az ifjúsági csoportok. A Selme-
cen is nagy mnltra tekintő vidéki körök sorra megalakiiltak, illetve
folytatták működésüket. Az anyaegyesület, a Főiskolai Ifjúsági Kör
a főiskolán kapott két kis szobát és onnan intézte az if júsági élet
irányítását. Minduntalan hiányát érezték a köri helyiségeknek, me-
lyek Selmecen saját házban állottak az ifjúság rendelkezésére.

A vidéki körök közül a legkorábban szerveződött újjá a legré-
gibb egyesület, a Bánáti Társaság. Majd sorban a Szepesi Kör, az
Erdélyi Kör, a Délvidéki Kör, Felvidéki Kör, Borsod-Gömöri Asztal-
társaság és a Tiszavidéki Kör. Ezek egymás között versengve, rövid
időre feltámasztották a mozgalmas selmeci diákéletet, de néhány év
múlva itt is bekövetkezett az elnéptelenedés, az elsorvadás.

Nagy nehézségek között kezdte meg működését a legnagyobb
főiskolás egyesület, Steingrube Nagyközsége, mely egyidős az Ifjú-
sági Körrel. A bánfalvi és Lövér-részek lakói alkotják a nagyközség
polgárságát és néhány, lelkes ifjú vezetésével Steingrube még ma is
figyelemreméltó életet mutat.

A város hivatalos tényezői a legnagyobb szeretettel karolták
fel az i f júság minden megmozdulását, ennek és az i f júság életerejé-
nek volt köszönhető, hogy, 1922—23—24. évek folyamán az ifjúság1

az őt megillető társadalmi tekintélyt .szerezhette meg. Viszont az
is tény, hogy úgy a társadalmi mozgalmakban, mint hazafias téren
előljárt és irányító szerepet vitt az ifjúság.

Midőffi 192G végén az Ifjúsági Kör vezetői észrevették, hogy a
létszámában is rohamosan sorvadó if júságot már saját hagyomá-
nyai sem tudják átmelegíteni, felmerült az a gondolat, hogy olyan
otthont kell szerezni, ahol az ifjúság összegyűlhet, megismerheti,
megszerezheti egymást és megvetheti a selmeci hagyományokon a
soproni hagyományok alapjait.

Ezt a gondolatot szolgálta a városban előző évben bérelt klub-
helyiség, de természetesen ez csak játékszoba lehetett és nem kul-
túrhelyiség. A nagy célt látva szem előtt, az Ifjúsági Kör diákjóléti
Ügyosztálya tervet dolgozott ki köri ház megszerzésére. Itt is a sel-
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tneci példa adott útmutatást. Ugyanis Sejmecen a körnek saját háza
volt, azonban a menekülés évében történt járványos elhalálozások
miatt temetési költségekre nagyobb adósságot vett fel a Kör, ami
a cseh megszállás, majd a pénz átértékelése miatt olyan nagy te-
herré növekedett, hogy. végül is elárverezlek Selmecen a házat.

Új házra, soproni köri házra volt szükség! A köri elnökség az
i f júság támogatása és a köri .ház érdekében 8 közleményből álló
cikksorozatban hívta fel 1927. márciusában a «Soproni Hírlap»-ba:n
a város közönségét. A mozgalom szépen megindult, a kormány
200.000 pengőt helyezett kilátásba, de ekkor a köri mozgalom össze-
ütközött a Szent Imre-kollégium akciójával és végül hosszas huza-
vona után .az Ifjúsági Kör csak 50.000 pengőt kapott házépítésre
1928 végén. A Kor kérésére a város még 11,000 pengő értékben in-
gyen telket és építőanyagot szavazott meg, azonban még így is kevés
volt az összeg egy megfelelő köri hiáz c^pítcsére és ezért az államtól
ujabb 40.000 pengő segélyt kértek. E'/A már nem kapta meg az i f j ú -
ság, ellenben két évi lervezgetés és levelczgetés után a pénzügymi-
nisztérium bizottságot küldött ,ki, mely 1930-ban megvásárolt egy
szép, emeletes házal a Rákóczi F erén c-u Icában, hova május hónap-
ban beköltöztek. Ekkor új bútorokat rendelt a Kör, melyek az év
végére készültek el és a .teljesen berendezett köri házat szép ünnep-
ség keretében, a város vezetőinek jelenlétében avatták fel.

A'z ifjúság 3 évi küzdelem után elérte célját és olyan saját ház-
hoz jutott, mely. talán egy hazai if júsági egyesületnek sincs. A köri
házzal nagy jelentőséget nyert a Főiskolai Ifjúsági Kör, meg kell
azonban állapítanunk, hogy. a házzal nyújtott kullúrális és társa-
dalmi lehetőségeket még nem tudták i t t kellően érvényesíteni. A!z
ifjúság bevette magát a rideg falak közé, néha rendeznek egy-egy tea-
estélyi, de .a játékterm[ek és az olva'sószobák mintha egyoldalú,
zárkózott életet termelnének ki, a város közösségével nem törődve'.

A1 főiskolai ifjúság önvédelmi harca, az emlékezetes diáksztrájk
Után pár évig m(ég elevenen élt az if júság lelkében a selmec-soproni
hagyomjányok ereje, de 1928 után megindult a hanyatlás. Megfo-
gyatkozott az ifjúság számban és életerőben egyaránt.

Először elmaradt a megszállott területek ifjúsága, és a Bánáti
Társaság bús eltemetése után, szótlanul múlt ki az Erdélyi Kör, a
Szepesi Kör és iá többiek. Legtovább a Felvidéki Kör bírta, de már
ez is szünetel. Küzd erősen a belső és külső válsággal a'Steingruhe
nagyközség, de félő, hogy az «öreg ék» távozásával ez is a közönybe
fuUajd.

A hanyatlás oka a létszám erős visszaesése és a gazdasági vál-
ság súlyosbodása. Míg 25 év előtt 563 hallgatója volt a főiskolának,
1927-ben már csak 164, 28-ban 137, 29-ben 120, 30-ban 135, 31-ben
137, 32-ben 139 lás 1933-ban 147 volt. Ezekhez a számokhoz még
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évenként 60 70 be nem iratkozott főiskolást Lehet számítani. A
mélypont tehát az 1928—29. tanévben következett be, de az ifjúsági
élei mélypontja még azóta is egyre esik. A kevés létszámból kevés
volt azon ifjak száma, akik a diákéletet fontosabbnak tartolták a
tanulmányi szempontoknál és így jutott el az ifjúság oda, hogy már
ritka a selmcci jelleget megközelítő főiskolás. Az index javult ugyan,
de a diákélet elsorvadt.

1928 óta alig van az ifjúsági életnek jelentős eseménye a köri-
ház megszerzésén kívül. 1927 szeptember 25-én leplezlek le a főis-
kola aulájában az if júság 71 hősi halottjának emléktábláját. Ez év-
ben kezdte meg a kör o A mi nótáink» című selmeci főiskolás éne-
keskönyv átdolgozását, amit Hantos Ernő főerdőtanácsos segítségével
fejeztek be és adtak káí Ennek jelentős újítása az, hogy a nélmet
szöveget magyarra is lefordították, azért, hogy idővel teljesen a
magyar szövegre térhessenek át.

Egy időben szép működést fejtett ki a főiskolai lő vész egylet,
majd a vívóklub, mely később a soproni vándordíjat is megnyerte,
Az atlétika lassan megszűnt az anyagi eszközök hiánya miatt.

1930 május 11-én nagy, ünnepe volt a Főiskolai Ifjúsági Körnek.
Ekkor ünnepelte meg f-ennállásánaK 50 éves jubileumát a város-
házán tartott nagyszabású díszközgyűlésen. A gyűlésen tartott be-
szédek már arra engedtek következtetni, hogy nagy szakadék táíong
a selmeci és a soproni diákélet között, bár kétségtelen, hogy az ifjú-
ság szellemi színvonala Sopronban sokkal nagyobb, mint Selme-
cen volt.

Nagy jelentőségű esemény volt az ifjúság részére a Szent Imre
Kollégium felavatása, mert ez intézményben fontos szociális és val-
láserkölcsi segítséget kaptak az eléggé elhagyatott főiskolások.

Ugyancsak ez évben jelent meg ifj. Krug Lajos volt erdőmér-
nökhallgató «Tüzek a végeken» című szép kis könyve, mely emlé-
ket állított írásban a felkelés és a népszavazás hőseinek. Ez a könyv
volt az, melynek jövedelme alapot adott az ágfalvi csata bőseinek?
emlékére állított emlékoszlop javára. A kifejező emlékművet nagy,
ünnepség keretében leplezték le a főiskola kertjében a véres csata
10-ijy évfordulóján, 1931 december 8-án.

Irodalmi vonatkozásban még megemlítendő Ruzsinszky László
»Tempus» című kedves diákregénye és «Soproni diákok* című 3 fel-
vonásos színdarabja, melyet többször játszottak a városi színházban
nagy, sikerrel.

Az utóbbi években a főiskolások és az egész magyar ifjúság
helyzete és kilátásai annyira rosszabbodtak, hogy a régi érlelemr
ben vett ifjúsági életről ma beszélni sem lehet. Az ifjúságot mosto-
hán kezelték és a mostoha sors érzete okozta, hogy az ifjúság nagy-
részt kivonta magát a köztcvékenységből. Ez Sopronban is szomo>-
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rűan látható, mert míg a múltban a főiskolások irányítók voltak a
társadalmi és hazafias mozgalmakban, ma még a csendes érdeklő-
dők sorában is alig láthatni őket.

A soproni főiskolások helyzete sivár és if júsági élete kiesett a
társadalomból. Behúzódtak a fiuk a köri ház és a diákszobák falai
közé, mostoha helyzetük és kilátástalan jövőjük fájdalmas gyötrő-
dését nem akarják nyilvánosság elé vinni. Néha hangzottak el ugyan
egyesek részéről meggondolatlan kitörések, ezek azonban elhibázott
lépések voltak, mert csak arra alkalmasak, hogy a közösséghez való
tartozás amúgy is megritkult szálait egészen eltépjék. Az ifjúság a
rombolás útjára nem léphet és kritizálni is akkor van joga, ha meg-
teszi kötelességét, nemcsak a tanulásban, hanem a nemzeti érdekek
szolgálatában egyaránt.

Jielentős fordulatot hozóit az ifjúság életében az 193 l-ik év.
A főiskola megkapta a legnagyobb címet, — egyetemmé leü, bár nem
ónálló formában, hanem mint a József nádor műszaki és gazdaság-
tudományi egyetem soproni bánya-, kohó- és erdőmémöki kara, A
főiskolásokból egyetemisták lettek. Változott az oktatási és szigor-
lati rendszer is, ami kétségtelenül kihatással lesz az ifjúsági életre is.
Mindamellett nem érinti az ifjúság régi szokásait, hagyományait, s
ápolhatja tovább is a Selmecbányáról hozott és Sopronban vérkc-
resztségeí kapott bajtársias szellemet. Az 1937—38. iskolai évvel el-
tűnik hivatalosan is végleg a főiskolás név. Ez évben iratkoztak a IV.
évfolyamra az utolsó főiskolás indexűek. Nem lesz többé «főisko-
lás », de ;ez a név Sppron történelmének aranylapjain örökké fog
ragyogni kitörölhetetlenül és hirdetni fogja az egyetemista utódok-
nak, hogy kik voltak a f ő i s k o l á s o k !

A bányászati szakoktatás megindulásának 200 éves fordulója
alkalmából Sopronban tartott emlékünnepélyen mondotta az ajíkori
ifjúsági elnök: «Az utolsó évtized és a ma ifjúságának tanulmányi
rendje és annak súlya elég nagy arányban emelkedett, a szakoktatás
és annak sokoldalúsága nagyon beosztotta a magát specializálni kí-
vánó ifjúság idejét. Mindezek a körülmények szükségképpen magák
után vonták, hogy, a selmeci hagyományokból nagyon sokjait bem Is-
mer a mai ifjúság. Sokan ebben oly veszedelmet látlak, mely sze-
rintük alapjában rengeti meg az, ifjúság egységéi képviselő If júsági
Köri, ugyanakkor elfelejtették azt, hogy az egységes gondolkozásű
tmí'gyar i f júság lelkületének három kincsét: a hazaszeretetet, a tiszte-
letel és bajtársiasságot a megváltozott formák és körülmények közi
is lehel ápolni.

Az ifjúságot képviselő Ifjúsági Kör a múlt emlékeinek tiszte-
letben tartása mellett olyan irányban fogja vezetni az ifjúságot, mely
legjobban megfelel a mai ifjúság gondolkodásának, s célkitűzésének.
A huszadik század magyar ifjúsága dolgozni akar, művelni akarja ön-
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magát, hogy az életben bárhol megállja helyét, s éleslátását annyira
íikarja fokozni, hogy m'a, a hajlongások korában, csak az érdemesek
előtt hajtsa meg fejétx

Szép szavak, szép cél..., ami meg is mutatja a jövőbe vivő utat.
Mint külön érdekesség jelentkezett napjainkban olyan, minden

tekintetben csak helyeselhető törekvés, hogy a dicső múltú ifjúság,
mely maga Akörül míagyarrá nemesített mindent, végre önmagát is-
in egtisztítsa az idegenségektől. Az új köri elnököt már ezen nemes
eszme jegyében választották meg.

Az ifjúsági élet külső megnyilatkozásában kevertségek mutat-
koznak. A szakestélyek vezetése, magyar, latin és német nyelvű za-
vartsága valóban ^tisztításra vár és mi lehetne szebb, mint a teljes
magyarosítás'?! Olyan természetes, hogy a híres selmec1-soproni diák-
nak nemcsak a szíve és lelke legyen magyar, hanem diákszokásai is
Az ezért való harc már egy évszázadnál is hosszabb és adja az Isten.
hogy ezt az új egyetemisták vigyék teljes diadalra mielőbb!

*
A soproni egyetemisták jelene, ha sivár is, de a jövő már bíz-

tató. A bányász, kohász és erdész szakokon már nincs túltermelés,
sőt, a mai létszám mellett néhány év múlva hiány fog mutatkozni.
Az erdőmérnökök elhelyezkedésére a legszebb kilátásokat nyúj l ja az
új erdőtörvény, az Alföld fásítása, öntözése, míg a dunántúli sikeres
energiakutatás és iparunk fejlődése a bánya- és kohómérnökök szá-
mára igér nagy lehetőségeket. Bizonyára ezzel magyarázható, hogy
az 1937—38. évre már 35 százalékkal több elsőéves hallgató iratkozott'
be, mint a múlt évben.

Csak kitartás és bizalom! De fordítsa az i f júság figyelmét újra
a közlevékenység ifelé is. A selmec-soproni hagyományok erejével
fejlessze jellemét az i f júsági élet és a társas érintkezés útján. Meri
nemcsak jó mérnökökre, hanem izig-vérig magyar, jellemes, művelt
és az életben 'mozogni tudó férfiakra van szüksége ennek a porig
alázott országnak. Ez.;legyen a célja a jelenben és a jövőben a sel-
mec-soproni főiskolás-egyetemistáknak! <,M.a a helyzetet, azzal lehel
jellemezni, amint az elhunyt nagy magyar író, Surányi Miklós mon-
dotta:

• Az öregek elvesztették a harcot, de a f iatalok még nem nyer-
lek meg».

Folyik az ifjúság harca és kétségtelen, hogy nemsokára győzni
fognak. Hisszük, hogy e győzelem kivívásában részes lesz a soproni
egyetemi ifjúság is és nincs messze az idő, amikor egyetemistáink
selmeci létszámmal és selmecivé nemesedett soproni diáklélekkel fog-
ják szolgálni Nagymagyarország szent ügyét.

Akkor majd így fog szólni szívből az ének: Sopron, Sopron,
Sopron, Sopron,, te vagy. az oka mindennek!...

Sopron, 1937. szeptember hó.



A magyar bányászati műszaki szakoktatás
története napjainkig.

Az évkönyvek felhasználásával írta : D. DEÁK ALBERT,
volt bányamérnök hallgató.

Abból a könyvből, mely a magyar bányászat történelmével
foglalkozik, nem hiányozhat a legfelsőbb szakoktatás története sem
E?en a téren hazánk a legelsők között jár. A mathematikai és termé-
szettudományos alapon álló, a régi .felfogás és eljárások megjavítá-
sára, s egészen új csapások kitűzésére hivatott, szoros értelemben vett
bányamérnöki elméleti oktatás hazánkban, s egyszersmind az egész
kultúrvilágon a Selmecbányán 1763-ban létesített bányásztanoda meg-
alapításával veszi kezdetét. Mint mérnökképző tanintézet a hasonló
európai intézetek közölt az 1747-ben elsőnek létesített franciaországi
école de ponts ét chaussés után időrendben másodiknak következett.

A magyar műszaki oktatás a bányászattal kezdődik.

Hogy Magyarországon a műszaki ismeretek tudományos fej-
lesztésére és felsőbb fokú intézmények (erjesztésére éppen a bányá-
szat körében történt meg az első lépés, annak !'oka egyrészt abban
rejlik, hogy e termelési ágazat nálunk a monarchiális érdeket, a vi-
rágzó és messze földön hírneves magyar bányászat tetemes adója
(urbura) kapcsán, , valainint a kötelező nemesfémbeváltás révén a
legközelebbről érintette. Másrészt a XVIII. század közepén, az építé-
szet különböző ágaitól eltekintve, csaknem kizárólag a gépekkel dol-

• gozó bányászat ':vetett fel érdemleges technikai kérdéseket. Az ipar
ugyanis, mely, a műszaki tudás gyümölcsöztelésének legtermékenyebb
területe, akkor még a kézművesség korlátolt szintjén, gyenge egyéni
vállalkozások szűk határai között termelte a kisszámú és szerény
Fogyasztó közönség egyszerű cikkeit.

A bányászati szakoktatás kezdete.

Rendszeres bányászati szakoktatással, mely a kincstári bánya-
tisztek kiképzésére irányult, Magyarországon már 1735-ben találko
zunk. Ezért ünnepelte 2 évvel ezelőtt a magyar bányásztársadalom
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és tudományos élet oly, büszke örömmel Sopronban a magyar bányá-
szati .szakoktatás megindulásának 200. évfordulóját.

Nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy, hazánk terüle-
tén foglalták először írásbia a különszerű bányajogot a XIII. század
közepén; mint Korsten berlini tudós mondja: ez a dicsőség a bányá-
szati statutumalkotás királyi privilégiumával felruházott Sehnec váro-
sát illeti meg. 155G-ban jelent meg Agricola Györgynek «De re metal-
lica libri XII.» című műve, mely a bányaművelés, ércelőkészHés, ko-
hászai és pénzverés egészét öleli fel, a kor tcrmésztelismeretének és
műszaki készségének nézőpontjából, mindazon köz- és magángazda-
sági, pénzügyi, jogi és szociális vonatkozások taglalása mellett, melyek
e foglalkozási ágakhoz fűződnek; mindezt tudományosan képzelt agy,
rendszeresítő iparkodásával. Nyomán a XVI. és XVII, században
több más szakmunka látott napvilágot.

Mai szemmel tekintve, ezek az irodalmi alkotások csak homá-
lyos mécsek, az igazság napfényét gyengén világló, ingatag csillagok;
de tagadhatatlan, hogy a belőlük kiáradt halvány, törött sugárszilán-
kok útvonalain is, ha csak néliány centiméterre, vagy. akár millimé-
terre fokozatosan biztosabb lett a látás, fogyatkozott a sötétség és ki;-
alakult a természeti törvényszerűségek tárgyilagos felismerésének
rendszeres keretjje,

Az irodalom a bányászat technikai végrehajtó szerveire kezdet-
ben nem lehetett különösebb hatással. A szakkönyv drága és ezért
ritka vollti s a gyakorlati ember nehezen áldozott, ha egyáltalán áldoz-
hatott sajátjából ilyen célokra. De, hogy viszont ezek az írások a kor-
mányzati és igazgatási férfiak gondolkozásmódját tényleg befolyásol-
ták, mutatja például Kolozsváry Sámuelnek 1700-ban erdélyi bánya-
inspektorrá történt kinevezése, akit az ott járt udvari bizottság azon
az alapon ajánlhatott a király kegyelmébe, hogy «a bányászat teréa
rendkívüli ismeretekkel és tudománnyal rendelkezik».

A szakkönyvek bevezették a szakoktatást, melyet először az
állam létesített, eleinte kizárólag a kincstári üzemek személyzetének,
kiképzésére, de az 1735-ben. Selmeoen és 1747-ben a Bánságban és
Szomolnokon létesített báiiyaiskolákban már a magánbányászat al-
kalmazottai részére is megnyitotta kapuit.

A selmeci főkamaragrófhoz intézett 1G76. szeptember 22-i <Jn-
structio» meghagyja, hogy. alkalmas embereket kell kiképezni bánya-
méréstanban és más bányászati, s kohászali tudományokban. «Ex-
peclánsok»-nak hívták a felveiteket, illetve a bányatisztjelölleket,
akiknek csoportja akkor talán már évszázados volt, de bebizonyítha-
tólag legalább több évtizedes múlttal dicsekedhetett. Hiszen már az
1632, január 10-iki udvari rendelet is megemlékezik róluk.

Kevés volt azonban a tisztjelölt és a selmeci főkamaragrófhoz;
1724-ben intézett kamarai rendelet panaszolja, hogy Erdélyben belől-
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tétlen, a bányabírói és két pénzverészeü tiszti állás, mert nincs, akikre
ezen tisztségeket «nyugodt lélekkel rábízni lehetne». Ezért olyan Le-
hetséges, fiatal egyéneket képeztek egyes üzemágakra, hogy. mint kész
szakemberek nyomban elfoglalhattak fontos állásokat Az oktatás
bizonyára egy-egy üzemvezetőhöz való beosztás mellett egyénen-
ként, gyakorlatilag és rendszerint egyes üzemágakra tör t én L, ami bizo-
nyos mértékig egyúttal az általános bányászati ismeretek elsajátítá-
sát is jelenlétié.1

Az első magyar báayászati tanintézet szervezete*

Az első magyar bányászati tanintézetet III. Károly király ala-
pította Seimec szabad királyi bányaváros székhellyel 1735. június 22-
én kelt legfelsőbb elhatározással. Ennek vezető tanárává az udvari
kamara Mikovényi Sámuelt, korának kiváló szakemberéi nevezte ki,
akinek nevét a hidraulikus géptanban, az i'it- és vízépíléslanban, a
magasépííészclben és különösen a térképészetben k i fe j te t i munkás-
sága tette bel- és külföldön ismertté. Ö tervezte a régi budai királyi
palotái is. A berlini tudományos akadjémia tagságát is elnyerte. Kí-
vüle még négy bányatiszt vett részi az i f j a k oktatásában. A tanfolyam
két lévre terjed és elvégzése ulái a tanulók elméleti és «in ipse, opere
operanles gyakoriali vizsgát lettek

A bányaiskola a selmeci főkamaragról'i hivatal igazgatása alal l
állott és ezen keresztül a bécsi udvari kamara, i l letve a király alá
volt rendelve. A gyakorlati szakismeret elsajátítása*végeit a . t i sz t j e lö l-
tek mellé «instruentes» megjelöléssel ktr. bányaliszteket rendeltek ki,
és pedig Selmecen: a bányamüvelésre, ércclőkészílésre, próbames-
terségre és éreolvasztásra, Besztercebányán: a rézolvasztásra, Kör-
möcbányán: aranyolvaszlásra és pénzverésre. A hallgatóság ösztön-
díjas vagy díjtalan kincstári és magán gyakornokokból állott, akik
választott szak szerint bánya, kohó és pénzverdéi ágra oszlotlak. Az
iskolába való felvételhez az udvari hivatal jóváhagyására voll szük-
ség. A folyamodók kötelesek voltak előzetes gyakorlati próbaidőt ki-
tölteni, s ha itt szerzett előképzettségük megfelelt és erkölcsi szem-
pontból kifogás alá nem estek, csak akkor vették fel őket és kaphat-
tak ösztöndíjat,

A megkívánt előképzettség körvonalazva nem volt, de való-
színű, hogy a növendékek túlnyomó része középiskolából került ki
tás a tanulmányi hiányok pótlásáról a bányaiskola keretében gondos-
kodtak. Minthogy az iskola a monarchia mindkét országa részére ké-
pezte a bányatisztéket, az ösztöndíjakat felerészben magyarok, fele-
részben osztrákok kaphatták. A tananyag, a matematikán kívül, öt
főcsoportra oszlotl. Az első a mai ásványtannak és geológiának meg-
felelő ismeretkör előrebocsátása^után a szoros értelemben vett bánya-
művelést, és a bányajogot, a második a bányamérést, a harmadik a
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száraz és nedves úton való ércelőkészítést, a negyedik a próbames-
térséget és ércolvasztást, az ötödik aranyválasztást és pénzverés
szelet ölelte fel. A tanítás túlnyomóan gyakorlati irányú volt és egye-
nesen megtiltották, hogy messzemenő1 fejtegetések előforduljanak.

A tisztjelöltek évenként rendes vizsgát és a kétéves tanfolyam
végén képesítő szakvizsgát tettek a főkamaragróf és a főtisztviselők
jelenlétében. A vizsga elméletre és gyakorlatra terjedt ki és nem-
csak szóbelileg, hanem az üzemi müveletek közvetlen végrehajtására.
A főbányahivatal a vizsgák megtartása után azok eredményéről és a
hallgatóság magaviseletéről jelentést tett az udvari hivatalnak. Ezt
az eljárást 1755-ben beszüntetlek és helyette már osztályozást ter-
jesztettek fel. A jelentés javaslatot foglal t magában az alkalmai]ano\;
elbocsátására, de akinél remény volt a megj avulásra, még egy évre
visszatarthatták. Az udvar a gyakorlati készség fokozására bevezette a
versenyvizsgát. Kötelező volt az erkölcsös és jámbor, keresztény élet-
mód folytatása. Jó erkölcsű magaviselet nélkül - - még ha a szak-
ismeret kitűnő volt -- senkit sem alkalmazhattak.

A kétéves tanfolyam befejezése és a fővizsga letétele után a
tisztjelöltnek a magyar ,és esetleg külföldi bányavárosokban annyi
ideig kellett gyakornokoskodniok, amennyi idő szükségesnek mu-
tatkozott, hogy magát tökéletesen kiképezze. A legkiválóbbak abban
n kitüntetésben részesültek, hogy magával a foka maragróf fal utaz-
ták be a bányahelyeket. Szükség esetén nyomban a bányaiskola el-
végzése után igen fontos feladatokkal bízták meg a tisztjelölteket,
rendszerint azonban több évig kellett várniok, amíg bányaíisztekké
léphettek elő. A kinevezéseknél az alkalmasság döntött, s az ösztön-
díjas, vagy díjtalan minőség nem számított.

A Bányászati Akadémia alapítása 1770-ben.

A bányaiskola fenti szervezetében 1763-ig folytatta bányatiszt-
képző tevékenységét. Ekkor vette kezdetét a Mária Terézia királyné
állal alapított «SeImeci Bányászati Akadémia» kiépítése, melynek
tanszékei közül az első.- a vegytan-kohászlat 1769-ben, a második: a
matematika-mechanika 1765-ben és a harmadik: a bányáműveléstan
1770-ben létesült. Ezek a katedrák a szaktudományokat széles alapon,
egyetemi színvonalon, de egyúttal a gyakorlati készség fontosságának
örvényre juttatásával kezelték és terjesztették. A bányaiskola kiegé-
szítőiig még 7 éven át működött, majd 1770-ben szűnt meg az új fő-
oktatási intézet szervezésének befejezése után és minden ingó, in-
gatlan felszerelése átszállóit <a Bányászati Akadémiára. Ez évben
kapta meg az intézet az «akadémia» címet is.

Sokan félreismerték az «akadémia» címet és úgy hiszik most
is, hogy ez "alacsonyabb színvonalon volt, mintha «főisko1a» lett
volna. Ez a hiedelem téves. A most már műszaki egyetem főiskolai
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jellegét lényegileg 1763401, de alakilag is legalább 1770451 számít-
hatja, B ár a főiskolai címet az intézet valóban csak 1904-ben kapta
meg, ez a címbeli eltérés a főiskolai jelleget érdemileg nem érintheti.
A főiskola elnevezést nálunk annakidején nem ismerték, s az aka-
démia cím feltétlenül teljes kifejezője volt annak a tudományos szín-
vonalnak, amelyet a mai értelemben vett főiskolának, i l le lva egye-
temnek tulajdonílunk.

Hogy a Bányászali Akadémia már a XVIII. század végén s a
XIX. század elején milyen színvonalon állhatott, azt leginkább taná-
rainak tudományos munkásságából ítélhetjük meg. Az első taná-
rok között van a híres vegyész, Jaqum Miklós, neves botanikus, a
bécsi egyetem későbbi tanára, kit kiváló szolgálatai elismeréséül a
bárói ranggal tüntettek ki. Nevét tudományos körökben ma is isme-
rik. Sopronban teret neveztek el néhány éve a nagy tudósról. Nem
marad el mögötte a Jézustársasági atyák sorából a mennyiségtant
tanszék vezetésével megbízott Poda Miklós sem, aki előzőleg a gráci
fizikai múzeum igazgatói t isztét töltötte be, s mint matematikus is
közelismerésben részesült; végül a bányámüveléstani katedra pro-
fesszora Delius Traugott Kristóf, a kettős monarchia bányászvilágá-
nak páratlan szaktekintélye volt, akinek nagy tudományos felkészült-
séggel készült rendszeres bányaműveléstani tankönyvét ma is klasz-
szikusnak kell ítélnünk; a mimka\különben e téren az első rendsze-
res irodalmi alkotás s a párizsi tudományos akadémia pártolása mel-
lett francia fordításban is látott napvilágot.

Az 1770-ben adományozott «akadémia» cím már csak az iskola
tíddigi belső tudományos jellegének külső kifejezését jelentette.

A tanári kar úttörő nagyjait a méltó utódok egész sora követi.
A XVIII. századbeliek közül különösen kettőt kell kiemelni: Scopoli
Jánosi, aki bölcsészeti és orvostudor volt s később a páviai egyetem
vegyianii s növénytani tanszékét nyerte el, továbbá Haidingcr Károlyt
(1788), akinek a földfan körébe vágó egyik munkáját a pétervári tudo-
mányos akadémia pályadíjjal jutalmazta.

Neves tanára volt még az akadémiának a XVIII. század végéig a
prágai egyetemi katedráról Sclmecre került Peithner Tádé, a bánya-
művelés tan tanára., ;Rnpprecht ,Antal, a híres vegyész és Patyler
Mihály vegyész és melallurgus. A XIX. század elején kitűnt Doppler
Kristóf, a híres mafhematikus, csillagász és fizikus, kinek nevét
hang- és fényhulljámtani felfedezései révén minden fizikus ismeri.
Doppler a prágai .műegyetem katedráját hagyta ott a sclmeciért,
sajnos, később a bécsi műegyetem hódította el. Selniecen volt helyet-
tes tanár Miller Albert lovag, a planirnéter feltalálója, aki később a
leobeni akadémia tanára lett.

Az akadémiai oktatás három, egy-egy éves tanfolyamra osz-
lott: az első évben a minden technikának alapját képező mathéiis
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(aritmetika, algebra, geometria, trigonometria, stereometria) és fizika
(mechanika, hidrostatika, aerometria, hidraulika, optika); - - a má-
sodik évben a mineralógia, vegyészet, kémlészet és kohászat; - - a
harmadik évben a báínyaműveléstan (beleértve a Földtant, ércelő-
készítést, géptant, üzemi szervezetet és adminisztrációt, a kameráiig
tudományt, bányajogot és erdészetet is) adatott elő. - - A tanév ja-
nuár 1-íöl december'31-ig tartott; csak 1834-ben hozták be a szep-
tember és október hónapokra cső nagj^szünidőt.

A II. és III. tanfolyam látogatására való bocsátás az előző
tanfolyam tárgyaiból 'a főkaimaragrófi hivatal jelenlétében teendő
vizsga sikerétől függött. Az előadások hétfőn, szerdán, pénteken és
szombaton délelőttönként 2 2 órában folytak, a hét többi napjaj
valamint a délutánok általában véve rajz, üzemi és egyéb gyakor-
latokra szolgáltak, mely gyakorlatokon tapasztaltakról a hallgatók1

kötelesek voltak tanárjuknak hetenként írásbeli jelentést tenni; -
a jelentéseket minden negyedévben a főkamaragrófi hivatalhoz tér-,
jesztették fel. 1833 óta a növendékek a három évi tanfolyam végei-
Lével a bányászat különböző ágainál egy ével tartózlak eltölteni, mely.
gyakorlati idő alalt, a léi folyamán, a hivatalos ügyvitelt hallgatlak.

Az intézet hallgatói közé nemcsak a humaniórákat végzett, de
oly egyéneket is felvettek, akik formális előképzettség nélkül, az el-
voi.l előadások eredményes látogatásához megkívánt előismeretek bi-
zonyítékát szolgáltatták. 1809-ben azok részére, akik megfelelő elő-
képzettséggel nem rendelkeztek; - - - a logika, mennyiségtan és termé-
szettanból egyéves «fik>zófiai kurzusa és ennek ellátására új tan-
széket létesítettek. Minden jelentkező, tekintet nélkül arra.hogy az
említeti tárgyakat valamely egye Lemen vagy gimnáziumban már hall-
gatta, kötelezve volt a fökam'ar'agróf elnöklete a l a l t tartandó ''el-
vételi, vizsgázna és csak ennek a vizsgának sikeres letétele cselében
mentették fel a kurzus hallgatása alól. A bányatisztviselők és bánya-
tulajdonosok gyermekei, 'közöttük elsősorban .a magyar honosok,
felmentési élveztek. Az ú. n. praktikánsok állami ösztöndíjban része-
sültek s tanulmányaik befejezése után kincstári alkalmaztatásra
voK igényük. A saját költségükön tanulók felvétele ügyében ere-
detileg cselenként az udvari kamara döntött, mely gyakorlatot az1

1832. február hó 21-én kelt udvari rendelet megszün leli e és kimon-
dotta, hogy a felvételhez a filozófia lehallgatásának igazolása ele-
gendő s felsőbb Jiozzáj árulásra többé szükség nincsen.

Az akadémia tanárait bányatanácsosi rangban nevezték ki s
egyben a főkajrflaragrófi hivatal szavazati joggal bíró ülnökei voltak.
Az intézel igazgatásja a főkamjaragróf hatáskörébe tartozott; --a fő-
felügyeletet a bécsi udvari kamara gyakorolta.

A főiskola különösen laboratóriumi munkákkal kapcsolatos
tanítási módszere miatt tűnt ki s oly hírnévre telt szert, hogy hall-
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gatóságában Eiirópa minden, művelt nemzete talált képviseletet és
amikor a francia állam 1794-ben a párisi műegyetemet felállította,
a selmeci akadémia oktatási módszerét vette alapul.

A hallgatók száma 1763-tól 1809-ig összesen több mint 1000
főre rúgott; 50% magyar honos, 40 % osztrák honos és 10 <Vo más
állambeli. Soraikból tudásuk és érdemes közgazdasági, valamint ügy-
viteli tevékenységük elismeréseképpen sokan a legmagasabb állások-
ba emelkedtek és a legritkábban osztogatott kitüntetésekben része-
süllek. Példaképpen említhetjük az aradi születésű báró Leithner
József cs. kir. titkos tanácsost, aki a réznek az ágyufémből való ki-
olvasztási lehelőségét t a l á l t a ' f e l , aminek megoldásával Franciaor-
szágban hosszú időn 'keresztül sikertelenül kísérleteztek s akinek
nevéhez fűződik a pénznemek egyszerű átverésének módja más
pénzlábra és névértékre, s mely eljárás később Angolországban a
piaszterek átverésénél nyert különösen előnyös alkalmazást. Hasonló
rangra lett szert gróf Wrlby Ferenc cs. kir. v. b. titkos tanácsos és
arauykulcsos; míg Stadljer József, Drcvenyák Ferenc és a francia'
családból származó Lili János cs. kir. udvari tanácsosságig vitték,
utóbbinak f i a , József, pedig az Ausztria és Szászország közös birtokát
képező wieliczkai sóbányák guberniális tanácsosi címmel felruházott
elnöki tisztét töltötte be, slb.

Erdészeti tanintézet alapítása 1808-ban és
beolvasztása a bányászati akadémiába 1838-ban.

Mérföldjelző a főiskola történetében az 1808., illetve 1809. év
Ekkor létesült, illetőleg ny i l t meg Sclmccen az erdészeti tudományok
önálló művelése és felsőfokú oktatása céljából az erdészeti tanintézet.

A XVIII. század vége felé ugyanis a közlekedési eszközök sza-
porodásával és a faanyagot igénylő s feldolgozó iparágak fel len-
dülésével az «erdő» kiemelkedik kisszerű helyi szerepéből, a piac és
a köztudat oly nemzeti kincsnek kezdi tekinteni, melynek gondozása
nemcsak a bányavidéken életbevágó és nem egyedül a bányászatta
tartozik, hanem az állam egyetemes jólétének nélkülözhetetlen emel-
tyűje és mint ilyen, különleges tudományos művelést és országosan
általános gyakorlati intézkedéseket köveiéi. A modern szellem az
erdővédelemről szóló 1790. évi LVI. és UVII., valamint az 1807. évi
XVII., XX. és XXI. magyar országgyűlési törvénycikkekben nyár

irvegnyilatkozást; a kormányzat terén pedig a selmeci erdészeti tanin-
tézetnek rakja le alapköveit.

Az első és egyben a szervezést is végrehajtott erdésztanár Wil-
kens Henrik, a filozófia és orvostudományok doktora, akit 1835-b3n
Faistmantel Rudolf váltott fel. Előbbinek érdemeit alkotásaira utaló
sírköve hirdeti: «Is raram doctrinam vita ét morte pobavit, Vita:
labor, stúdium,, — mors via ad astra fuit»; - - utóbbinak kiválósá-
gára jellemző, hogy ^int cs. kir. miniszteri tanácsos, a Lipótrend
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lovagja, a szász hercegi Emészt házirend comlhurja, a cs. kir. bécsi
mezőgazdasági és az osztrák birodalmi erdészeti egyesületnek alel-
nöke lépett nyugalomba.

A tanulmányi időt eredetileg két évben állapították meg, 1811-
től fogva azonban a bányászokkal együtt hallgatott, fent említett
' f i l o z ó f i a i kurz!us» beiktatása folytán három évre terjedt. Az erdé-
szeti tantárgyakat két éven át heti négy órában a bányanövendékek
is kötelesek voltak látogatni,

Az erdészeti intézet 1838-ban a bányászati akadémiába olvadt s
ettől kezdve a .főiskola a "bánya- és erdőakadémia» nevet vette fel.

Az egyesített tanintézet 1846. október hó 6-án kelt legfelsőbb
jóváhagyással új szervezetet nyert. Ekkor már hat katedrán hat
rendes tanár működött, akik a főkamaragróf, mint akadémiai igaz-
gató elnöklete alatt, a főkamaragrófi hivatal melleit, önállóan szerve-
zett tanácsot alkottak. Ennek a «cs. kir. bánya- és erdőakadémiai
igazgatóságnak* hatásköre az akadémiát illető 'összes ügyek vitelére
kiterjedt s felterjesztéseit a bécsi udvari kamara útján egyenesen a
királyhoz intézte.

A növendékek tanulmányi idejét a bányászati szakon négy
évre terjesztették ki, és pedig a túlterhelés veszélyének elkerülése
céljából olykép, hogy szemeszterenként a rajzon kívül a szaktárgyak
közül kettőnél több tárgyat felvenni nem lehetett; az erdészeti
fakultáson továbbra is la három évi kurzus maradt meg. A bányász
és erdész növendékek az első évben együttesen hallgatták az alsó
és felső mennyiségtant, geometriát, természettant és erőműlant; a
bányászok a második évben a vegytant, ásványtant és polgári építé-
szetet; a harmadik évben a földtant, paleontológiát, bányamüvelés-
tant és ércelőkészítést, bányajogot', perrendtartást és gép tani szer-
kesztést; a negyedik 'évben a bányamérést, bányagéptant hivatalos
ügyviteltant, kémleszeiét, kohászatot, ércbcváltási rendszert, pénz-
verést és a kettős számvitelt. Az erdészek a második évben a vegytant,
kőzet- és talajtant és a polgári építészetet, a harmadik évben a nő-*
vény tant, állaltant, erdőmüveléstant, erdőigazgatási és erdőmérés-
tani hallgatták. Mindezekhez a megfelelő gyakorlatok járullak.

Eötvös József báró kultuszminiszter 1848 júliusában az aka-
démia igazgatójához felhívást intézett, hogy dolgozzon ki tervezetet
az akadémiának «egy mütanodával és egy. műegyetemmel való össze-
kapcsolására*. Ez a tervezet el is készült, a bekövetkezett szomorú
idők azonban megakadályozták annak megvalósítását.

Mert alig kezdte meg a korszerűsítés előtt álló főiskola átszer-
vezet1, tantervének életbeléptetését, már is gátat vetett működésének!
a 48-as magyar fcszabadságharc fegyveres lénye és ennek leigázása
után, az abszolút osztrák hatalom érvényesülése folytán bekövetke-
zett politikai változás, A hazafias if júság Kossuth függetlenségi lobo-
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gója alá sietett, 'mire a kamarilla megtorláskép 1849. március hó
16-án bezárta az akadémia kapuit. Az idegen növendékek végkép el-
szakadtak a bányászati tudományok selmeci központjától, a magyar
honosok pedig tanulmányaik befejezése céljából >a vordernbergi, va-
lamint az akkor alapított leobeiii és pribranii bányászati taninté-
zetekre voltak kénytelenek beiratkozni,

Az 1850-ben ismét megnyitóit akadémia az 1846-iki alapokon
folytatta működését, de tanulmányi rendszere az abszolút korszak
alatt is bizonyos változásokat szenvedett, amelyek a terjedelmesebb
vállalkozássá fejlett bányászat és kohászat fokozottabb igényeivel
iparkodott számol vetni. Különösen nagy haladás mutatkozik a gép-
tan és kohászati előadások kereteinek jelentékeny kibővítésében;
1860-tól kezdve a gépszerkeszlés, lovábbá a bányagéptan és külön1

a kohógéptan, valajnint az idelartozó rajzgyakorlatok számára az
utolsó három évfolyamban tekintélyes óraszám van biztosítva s 1866
óta e tárgyak egy, önálló tanszék munkakörét alkotják. Különválik a
ikohászat — és a kémlészettaiitól a vegytan és természettan, melyek-
nek előadása szintén egy újonnan fc lá l l í to l t tanszék feladatkörébe
van utalva; másfelől az így lehcrmentesítelt kohászati tanszék tár-
gyainak általános kohászatra és különleges fémkohászatra való osz-
tása mellett, nagyobb óraszámmal szolgálja a szakképzés érdekeit.

Az erdészeti fakultás bekapcsolása óta működött tanárok és
igazgatók közül különösen kiváltak: a lángeszű Schittkó József, aki
a közvetlen hatású vízoszlopgépek vezérinűvének nagyjelentőségű
megreformálásán kívül a forgó mozgással működő vízoszlopos gépet
találta fel; Russeger József cs. kir. miniszteri tanácsos, a Lipótrend
lovagja és a görög Megváltórend vitéze, aki főleg az ércelőkészítés
körébe vágó irodalmi tevékenységével szerezte hírnevét s Európá-
ban, Ázsiában, és Afrikában lett utazásainak tapasztalatairól meg-
jelent munkája nyomán számtalan tudományos társulat tagjai közé.
választották; a találmányaiért,Lipótrenddel és Miklós orosz cár által

'/a brilliáns II-rendű Szent-Anna-rendjellel kitüntetett Svaiczer Gábor;
a vegytan terén országszerte elismert dr. W'ehrle Alajos, aki, mielőtt
selmeci professzorrá nevezték ki, a bécsi egyetem rendkívüli tanára
volt; Honig .János, a polgári építészet tanára, akit utóbb a bécsi
műegyetemre rendes tanárnak hívtak meg.

1809-től 1867-ig nem kevesebb, mint 4260 egyén látogatta a
főiskolát, kiknek 55 o/o-a magyar, 43 °/o-a osztrák, 2 % más állambeli
volt. Ehhez a nemzedékhez tartozott az általa és róla elnevezett1 sze-
rekről és szivattyúkról -európaszerte hírneves Rittinger Péter; a
vaskohászat terén szerzett érdemeiért a vaskoronarenddel kitünts-
tet»t s osztrák birodalmi lovaggá ütött Hampe József; velük tanult a
nagystílű Hocheder János, aki a Brasilian Company angol társaság
brazíliai főbányaigazgatói (Chief Mining Manager) tisztében oly pom-



183

pás eredményeket mutatott fel, hogy 1841-ben felajánlották neki a
keletindiai bányák főigazgatóságai; ugyanő adta meg az első lökést
a Mining Journal angol bányászati folyóirat megindítására; s, kor
bányásznövendéke Gr'ánzenstem Gusztáv is, a 60-as évek végén a füg-
getlen magyar pénzügyminisztérium helyettes államtitkára és a Szent
István-rend lovagja; Pech Antal miniszteri tanácsos, a külföldön is
jói ismert bányalörtónelmi úró; a magyar tudományos akadémia
tagja; Heyrovszky Károly, az 1849-ben feláll í tott pribrami bányá-
szati intézet első bányamű vei és tani tanára stb.

Az akadémia ismételt átszervezése 1867-től 1904-íg.
A: magyar alkotmánynak 1867-hen bekövetkezett visszaállítása

új érát nyit az akadémia fejlődésében. Az eddig a kettős monarchia
közösen kezelt szakigényeinek együttes fedezésére hivatott iskola
tnost már kizárólagosan magyar állami intézmény jellegét ölti fel. A
főfelügyeletet a független magyar pénzügyi kormányzat gyakorolja
s az eddigi Jhivatialos néniét nyelv helyébe, úgy az ügyvitel, mint
az oktalás terén, a magyar nyelv használata lép. A felszabadult nem-
z e t t élet eleven ereje azonban az i n t é z e t belső szervezetében és a
mérnökképzés többirányú lényeges vonatkozásaiban is mélyreható
éjs a nemzeti szellem jegyében születelt reformokat indított meg.

A Farbaky István által szervezett és 1872-től 1876-ig érvény,-
ben volt akadémiai Rendszabályok a teljes tanszabadság és a specia-
lizálás elveire fektették az oktatást, mely 1. a bányászati, 2. fémkohá-
szati, 3. vaskohászati, 4. gépészeti és építészeti, és 5. az erdészeti szak-
iskolák között oszlott meg. A tanidényt minden szakon egyformán
három évben állapították meg. Az erdészeti szakot végzett hallgatók,
amennyiben ú. n. «erdőmérnöki» minősítésre pályáztak, még egy;
további éven át hallgatták a szoros értelemben vett technikai tárgya-
kat. Az alaki képesítést az államvizsga sikeres letételével szervezték
meg; ellenben a szemeszterek végén olynemű vizsgákat, melyek alap-
ján abszolutóriumokat vagy tanbizonyítványokat adhattak volna ki,
nem tartottak. Viszont a tanárok szemeszterenként legalább kétszer;
kollokviumok útján kötelesek vollak hallgatóik előmeneteléről meg-
győződést szerezni, de a kollokválásra csak az ösztöndíjas és azok a
hallgatók tartoztak, akik ösztöndíjat óhajtottak elnyerni.

Az akadémia igazgatása autonóm alapokon épült fel, ameny-
nyiben a selmeci főbányagróf eddigi igazgatói hatásköre megszűnt,
s úgy az igazgatót, mint az aligazgatót és az egyes szakiskolák éléin
álló szakfőnökökjet a tanári kar a saját kebeléből választotta. Az igaz-
gatót ebbéli minőségében a király erősítette meg.

Az új tanrendszer azonban mindjárt az első turnusban meg-
bukott, mert a hallgatók a tanszabadsággal visszaélve, a lelkiismere-
tükre bízott kötelességtelj esílésnek nagyon fogyatékos tanujelét ad-
ták; az első évfolyamban csak 36 °/o, a másodikban 51 <yb és a har-
madikban 59 o/o kollokvált
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A szomorú tapasztalatok 1876-ban ismét új tanulmányi rend
kibocsátására vezetlek, amelyeknek módosító intézkedései közül a kő-,
vetkezőket emeljük ki:

A szakiskolák eddigi beosztását megtartották. Minden szemesz-
ter végén - - ülnökök jelenlétében rendes, a tanév elején pedig
pótló vizsgálatok folynak. Aki valamely tantárgyból a vizsgát letenni
elmulasztja, vagy a pótvizsgálaton eredményt felmutatni nem képes,
az illető tantárgyat a legközelebbi tanévben ismételve köteles hall-
gatni; ha pedig az ismételve hallgatott tantárgyból a szemeszter végén
sem nyer vizsgaoszlályzatot, az akadémiáról végleg elbocsátandó,
Ezen kényszerrendszabályok folytán az i f júság Lanulmányeredmé-
nyeiben lényeges javulás állott be.

1895-ben a tanrend módosulást szenvedett. Nevezetesen az
általános géptant s előkészítő tárgyainak hallgatását a bányászokra
is kiterjesztették; ezzel azonban a speciális bányagépészeti szakis-
kola elvesztette létjogosultságát és mint feleslegest, tényleg el is
törölték. Ugyanebben az évben a gyakorlati kiképzés Fokozása céljá-
ból behozták az ösztöndíjasokra kötelező nagyszünidei gyakorla-
tokat, amelyeket a szakbavágó üzemeknél kellett teljesíteni.

Átminősítés M. kir. bányamérnöki
és erdőmérnöki főiskolává 1904-ben.

Nevezetes fordulópontot jelent az alma mater történetében
az 1904. évi átszervezés, mely az intézet belső és külső jellegében a
modern egyetemi oktatás és szervezet nívójának kellékeit iparkodik,
megvalósítani. Az (.-akadémia* címet, mely ezidőlájt egy sereg közép-
fokú tanintézet hivatalos megjelölésére szolgált, a tudományokkal
valc foglalkozás felső színtáját jobban kidomborító «főiskolás el-
nevezés váltja fel. A ^bányamérnöki?, ikohóméniöki;> és most már
általánosított «erdőmérnöki» jelző pedig a végzett hallgatók gyakor-
lati alkalmazásának társadalmi karakterét juttat ja kifejezésre. A fő-
iskola élén, a rendes és rendkívüli tanárokból álló autonóm főiskolai
tanács és az általa kétévenként választott «rektor* áll; a főfelügyelet
a pénzügjrminiszlert illeti, aki hatóságát az erdészeti fakultásra nézve
a földmíveíésügyi miniszterrel egyetértőleg gyakorolja. A bányamér-
nöki, fémkohómémöki, vaskohómériioki és erdőmérnöki szakosí
tályok ügyeit a tanács által évenként választott szakosztályfőnökök
vezetik. A tanulmányi idő mipid'en osztályon négy évre terjed; egyéb-
kén' a szemesztervégi kötelező vizsgák rendszerét fenntartották s a
mérnöki oklevelet is, úgy, mint eddig, az abszolutórium elnyerése
és legalább két \évi üzem/gyakorlat után tehető államvizsga sikeres
•kiállása esetében adták ki. Minősítő ereje, a mérnökrendtartásról
szók' törvényünk .szerint, a műegyetemen szerzett mérnöki diplo-
mával egyenlő értékű volt.

A külföld előtt is közismert tény, hogy Magyarország 1867 óta
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úgy a szellemi kultúra, valamint a gazdasági élet színvonala szem-
pontjából £ utóbbi tekintetben főleg a nagytöke nagyobb arányú
bekapcsolása folytán rendkívül szerencsés fejlődésnek indult. Ele-
gendő reámutatni a bányászai és kohászai fellendülésére, melynek
súlypontja, a kincstárról a túlnyomóan részvénytársasági alapon szer-
vezett magánvállalkozás tényezőire csúszott át s ezek kezében külön-
böző feldolgozási és finomító művekkel kibővített nagy és vegyes
üzem jellegét öltölte fel. Az ipari központosítás az egész vonalon ér-
vényesült. A magánvállalkozás (jelentőségét szemlélteti például az
1914 évi statisztika, mely szerint tárgyi évben a bánya- és kohóter-
mékek összesen 197,913.312 ,koronány:i ériekéből a kincstárra csak
55,491.146 korona, tehát 28 o/0j sőt, ha a kősóbányászatot, mint ál-
lami monopóliumot kirekeszljük, 'csupán 13 o/o esett, a többi
87 o/o a privát üzemek produktuma volt.

Az okszerű erdészet hasonló méretű lépésekkel iparkodott a
jnaga különleges érdekeinek és termelékenységének feltételeit meg-
alapozni és tartalmassá (tenni. Az 187'9:XXX1. t.-c. a kötött forgalmú
erdőbirtokra kimondja a hatósági jóváhagyás alá terjesztendő üzem-
tervek kötelező készítését és képzett erdészeti személyzet alkalmazá-
sát; az 1898 :XIX. ;t.-c. pedig a most említett erdők egy részének fel-
tétlen, más részének arra az esetre szóló állami kezelésbe való adá-
sát rendeli el, ha a birtok jövedelme külön erdőtiszt tartását el nem
bírja. Ilyen intézkedésekkel sikerült a. múlt század 50—60-as éveiben
az úrbéri erdők kiosztása nyomán nagy arányokban megindult fa-
irtásnak útját álljani s a kitermelést észszerű korlátok közé szorítva,
nemcsak a meglévő faállományt a birtokosok könnyelműsége és a
számító tőke kapzsiságával 'szemben megtartani, de azt űj ülteté-
sekkel gyarapítani is, úgy, hogy Nagymagyarország erdőterülete nem
kevesebb, mint 12,642.000 holdat tett ki.

A haladás ez 'örvendetes ciánja végeredményben a főiskola
padjain kapta a felhajtó erőt; a tanítómesterek buzdító szelleme és
átplántált tudása gyümölcsözte a kiképzettek szakavatott és lelkiisme-
retes munkájába(n ^az íteredmiényt. Felejthetetlen nevek a tanítvá-
nyok emlékezetében, de >a tudomány történetében is: Farb.aky Ist-
ván, dr. Schenek István, Herrmann Emil, Fekete Lajos, Vadas Jenő
és annyi más... Farbaky, rokonlelkű kollégájával, Schenekkel együtt
már a múlt század hetvenes éveiben egy világító gázt fejlesztő készü-
léket szerkesztett, majd a SO-as évek elején a Faure-féle gondolái
alapján megszerkesztik a róluk elnevezett előnyös hatású akkumu-
látort, melyet Európa összes államaiban szabadalmaztattak. Egyéb-
ként az akkumulátorokról írt közös munkájukat a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia a -Marczibánya-díjjal jutalmazta. Méltóképpen
sorakozik hozziájuk Herrmann Emil, akit a telített és túlhevített gő-
zök, a gázok thermodynamikája, valamint a szilárdságtan és mecha-
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terén végzett széleskörű kutatásai és önálló megállapításai ré-
vén Grashof, Zeuner, Bach, Föppl és Fischer mellett egyenrangú társ-
képpen emlegetnek. Egyidőben dolgozik a főiskolán Fekete Lajos,
a vaskoronarend lovagja és a Magyar Tudományos Akadémia tagja,
kinek lankadatlan buzgalmát különösen az erdei fák földrajzi elter-
jedéséről az állam által segítségére rendelt Blattnyval együtt megírt,
e nemben páratlan irodalmi alkotása hirdeti és Vadas Jenő, a rna-
gyar erdészeti kísérleti ;ügy úttörője és az erdészieti kísérleti állo-
mások nemzetközi szövetségének egyhangúlag megválasztott elnöka.
Továbbá Pöschl Ede, Faller Gusztáv és Károly, id. Litschauer La-
jos, Kerpely Antal, Cséti Ottó, Sobó Jenő, Böckh Hugó, Wagner
Károly, Szécsi Zsigmond, Jankó Sándor stb.

Mikén/fc a tanárok közül, úgy a tanítványok sorából is nehéz ki-
válogatni azt a néhány primus-t inter pares, akiknek felemlítését ez
a szűkre szabott ismertetés megengedi. De még így is emlékeztetni
kell a mélyfúrási technika atyamesterére: Zsigmondy Vilmosra; az
ásványtan és geológia európai szaktekintélyeire: Szabó Józsefre és
Böck Jánosra; az első mint a budapesti tudományegyetem rendes
tanára, Böck mint a magyar földtani intézet igazgatója fejszte be
tudományos sikerekben gazdag életét.

Menekülés Selmecbányáról Sopronba.

! A 150 éves főiskola felett elviharzik az 1914-ben kitört világ-
háború, a hallgatók valamennyien a haza védelmére sietnek s csak
felváltott csoportokban, rövid kurzusokra jönnek vissza a harctérről,
nogy jövendő polgári foglalkozásuk termékenységének elméleti alap-
rajzát lelkűkbe fogadják. Válságos idők, de nem a legszomorúbbak;
hiszen az ellenséges államokban sem volt máskép... Sorsuk, mikéat
hazájuk és vele az Alma Maternek végzete a békeaktával éri el a
tragédia beteljesülését. Selmecbánya idegen halalom alá kerül s
a főiskolának, mint magyar intézménynek, a megcsonkított Magyar-
ország határai között kell keresnie új otthonát.

Sopron városát és Soproiiyi-Thurner Mihály, dr. polgármes-
tert illeti az érdem és a köszönet, hogy az ősi fészkéb/ől kiűzött bá-(
nyamérnöki és erdőni,érnöki főiskolának, sikertelen gödöllői és mis-
ikolci próbálkozás után, Sopronban a honvédelmi miniszter engedé-
lyével az ú. |n. Kánoly-laktanyában 1919. április hó folyamán mene-
déket és hajlékot adott; mely ideiglenes állapotot, a katonatisztkép-
zés megszorítása folytán megüresedett itteni honvédfőreáliskolában
való végleges elhelyezés követte.

Selmecbányáról a tanári kar és segédtanszemélyzet, valamint
a hallgatóság a maga egészében, felszerelése hátrahagyásával, mene-
kül és szerűleg távozott. Magukkal jóformán csak a honfibánat és a
mélységes elkeseredés lélekölő érzését hozták; hogy e gyötrelmek
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n> ilyen megrendítő következményekkel jártak, arra az 1919-től 1925-ig
elhúnjM. hat főiskol;ai tanár sirhantja némaságában kiáltó bizony-
ság! A veszteség jellemzésére szolgáljon, hogy Selmecbányán más-
félszázadon át céltudatos és szakértő gonddal összehalmozott, telje-
sen komplett gyüjteméhyek, :müszertárak és 38.324 kötetből álló
könyvtáron kívül, a vaskohászati kísérleti ügyet sokszázezer pen-
gőre rúgó kísérleti laboratórium; az érc- és szénelökészítés tudomá-
nyos kérdéseinek megoldását hasonlóitép egy külön e célra létesí-
tett telep szolgálta. 'Műszereik és egyéb felszereléseik jórészét saját
vas-, fém- és faipari műhelyekben állították elő. Volt házilag kezelt,
60 lóerős Diesel-motorral, generátorral és akkumulátorteleppel egy-
bekapcsolt külön elektromos központ; tanulmányi célokra 476.65 kát.
hold erdő, 12.000 hold vadászterület; üvegházzal és méhessel kap-
csolatos két botanikus kert, S nagyobb halas tó, 3 kisebb pisztráng
tó, 25.9 hold erdészeti kísérleti terület, modernül berendezett cél- és
gömblövő háx és mindezek a megfelelő számú üzemi- és lakásépüle-
tekke] felszerelve állott rendelkezésre. A kár annál érzékenyebb volt,
mert a főiskola .a szakbeli mérnököket elméleti alapon gyakorlati,
irányban neveli.

A főiskola második megalapítása és új korszaka.
A tudományos kutatás és a tanítás eszközeitől megfosztott

intézet működése azonban az öt havi szovjet-rémuralom és ké-
sőbb a nyugatmagyarországi elcsatolás újabb hontalansággal fenys-
gető veszedelme dacára - - egy, pillanatig sem szünetelt-

A Műegyetem és más tudományos intézetek nélkülözhető fel-
szerelési másodpéldányaik átengedése útján testvéri szeretettel siet-
tek a soproni főiskola felkarolására. A főhatóság százezres beruhá-
zási hitelekkel adta az Alma Mater iránti változatlan megbecsülésé-
nek ismételt tanujelét; a belügyminiszter a budapesti állaimrendőr-
ségnél üzemen kívül álló 80 és 60 lóerős Diesel-gépeket, dynamókkal
és egyéb tartozékokkal ingyen adta tulajdonukba. Sopron város elő-
nyös haszonbérleti feltételek mellett 689G hold vadászterületet és
333f hold tanulmányi erdőt juttatott a főiskolának. A hazai bányi-
és kohóvállalatok, valamint a nagyobb erdőbirtokosok tetemes kési-
pénzáldozata és különböző 'üzemberendezési tárgyakból álló ingye-
néi adományai lehetővé tették az elvesztett felszerelés bizonyos fokú
pótlását.

Persze még nagyon sok a pótolni való, különösen, ha meg-
fontoljuk, hogyj a trianoni akta folytán, a természeti kincseivel együtt
harmadára olvadt Csonka-Magyarország. Kulturális és anyagi élete
régi színvonalának biztosítása végeit, a fennmaradt nemzeti vagyon
lehető legbelterjiesebb gyümölcsöztetése 'mellett, a termelés egészen
új és érintetlen forrásainak megnyitására van utalva; ami modern,
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— hogy ne mondjuk — merész szellemű szakemberek kiképzését s így
szükségképpen a modern igényeknek megfelelően berendezett főis-
kolákat tételez fel.

Speciális szemponlünkből talán, elég felemlítenünk, hogy évi
3500 kg arany-, évi 12.000 kg ezüst-, 105.0(30 mázsányi rézérc-, évi 1330
mélermázsa horgany-, 114.000 métermázsa antimon-, 117.000 méter-
mázsa mangánérc-, egy. millió mázsán Felüli kénkovand- és évi 2.5
millió métermázsa konyhasőlermelésünk oly földrajzi helyekhez kap-
csolódott, ahol ma idegen államok zászlója lobog. A 12 millió méter-
mázsa vasércet termelő {vidékeinknek csak kél millió métermázsa
termelő hányada maradt meg és a vastcrmclés 3.9 millió mennyisé-
géből csak 1.2 millió került ki azokról a telepekről, melyek ma is
magyar uralom alatt állanak. Szerencsésebb a helyzet a feketeszén
és a barnaszén bányászata terén, mert előbbinek évi 10.97 millió
métermázsa termeléséből 72.8 o/0j utóbbinak 70.4 o/0_a a mai orszá-
gos határok közé esett. -- Az erdőterületben mutatkozó veszteségünk
megdöbbentő p;crccnttel tárja szemünk elé, hogy a békeszerződés
megalkotói a közgazdasági viszonyok alapos mérlegelése nélkül, egy-
szerűen geometriai szerkesztést vittek véghez, amikor Csonka-Ma-
gyarország határait a büntetés célzatával, de hangsúlyozott szándé-
kuk szerint, a fennmaradó ré>z életképességéhez mérten akarták
megállapítani. Faanyag nélkül még a Icgkczdellegiesebb állam semt
teremtheti meg ^gazdasági 'létfeltételeit; és mégis erdőterületünknek
csupán elenyésző 14.3 °/o-át hagyták Széni István koronájának impé-
riuma alatt.

Közgazdásági feladatainknak a szakokra eső részéből a főis-
kola máris nevezetes kkitatásokal végzett; laboratóriumaikban, a
szén cseppfolyósítasz.; a recski rézércekből kihozandó arany tar La lóin
problémája; a .szénelőlcészítés gazdaságosabbá tétele; a talaj bioló-
giai vizsgálata; a szíkPásílás biokémiai kérdése síb. képezi a szorgal-
mas és részben az eredményeket már irodalmilag is ismertetett mun-
kálkodás tárgyát. \A 'vezjető gondolat elsősorban természetesen a
nemzeti szükségletek fedezésére, nevezetesen bányászatunk, kohá-
szatunk és a vele kapfcsolalos vas- cs fémipari kísérletek íilján elmé-
letileg megalapozandó fejlesztésére és erdészeli vonatkozásban kü lö-
nösen a szikes talajú Nagy-Alföld az 1923 :XIX. t.-c.-kcl szabályozott
befásításának kivitelére törekszik. Ám a nemzet elsőrendű érdekei-
nek jegyében folyó lázas tevékenység kétségkívül egyúttal a nemzet-
közi tudomány egyetemes szellemi tőkéjét is gyarapítja.

A reális élet számára nevelt hallgatóság az új csapások kiépí-
tésére van hivatva; száma megcsökkent, bár meg kell jegyezni, hogy
széles keretekben mozgó technikai képzettségénél fogva nemcsak a
szoros értelemben vett szakpályákon, hanem a műszaki foglalkozások
egyéb terén is megállja helyét. Számosan nyertek eddig és nyernek
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folytatólag alkalMazjásit a geológiai, a vasútépítési és vasúti más szol-
gálat, az építészet különböző ágai, a gépészet körében, az általános
magánmérnöki irodákban stb. itthon és a külföldön egyaránt. Míg
a békeidőben 600—700 'rendes hallgatója volt az intézetnek, addig
pl. az 1929—1930. tanévre csak 120 (46.8 o/0 bányász, Il<y0 vaskohász
2.7% fémkohász, 39.5% erdész) iratkozott be, amit Csonka-Magyar-
ország rendes szükségletéi ;és a túltermelés megelőzését szemelő ti
tartó «numerus clausus- behozaiala idézed elő.

A felsőoktatás rendszere és szervezete a XX. században az egész
művelt világon napirenden tartott eszmecserék középpontjában ál-
lott és ismételt megreformálásnak vetették alá. Hasonló mozgalmak
jellemzik főiskolánk legutóbbi évtizedét s főleg a trianoni akta alá-
írása után következő esztendőket. A vajúdás eredményekép lépett
élelbs 1923-ban az új tanterv, mely az erőteljesebb művelés oüábót
a szakszerűsílett technikai ttudomá-nyszakoknak, a kor és a hazai
viszonyokhoz igazodó önálló képviseletét b iztos í t ja , másrészt a ter-
melés niiiidenlrányú magán- és közgazdasági vonatkozásainak rend-
szeres és beható feltárásával a mérnökjelöllckei a vállalatok keres-
kedelmi igazgatására is alkalmas technikusokká növelni iparkodik.
H célból részint a régi lapszékek kettéosztása, részint egészen új
kaíhedrák felállítása által :a tanszékek számát tízzel szaporították.
Nevezetesen különválasztották a/ érc- és szénelőkészítéslant a bá-
nyaműveléstantól; az ásványtant a geológiától; a tüzeléstant és anyag-
vizsgálatot, valamint a fémtechnológiát a kohászallantól; az elemző
és fizikai kémiát az általános vegytantól,; az erdővédeLemtant -az
erdöművclcstantól;; a növényeiéi- és kortant az általános növénytan-
tól; a faipari technológiát az erdőhasználattantól; -- egészen új tan-
székek: ahánya- és kohógazdaságlani, valamint az erdészeti politikai
kaíhedrák. Sajnos, az állam nehéz pénzügyi viszonyai közölt, a meg-
állapított tanszékekből csak hét volt rendkívüli tanárral betöltve,
kettőt megbízott előadó Ijálott el, a faipari technológiai tanszék pedig
egyáltalán nem működött.

A képesítést illetőleg az eddigi államvizsgák helyét a második
és a negyedik év végén letehető két szigorlat foglalta cl olykép, hogy
utóbbinak sikerfes kiállásával a végzelt hallgató oklevelet nyer. Az
abszolutóriumot követő két jévi gyakorlatot, mely előbb az állam-
vizsgára való jietenlkezésnek 'előfeltétele volt, a lanévközi nagy-
szünidökre ieső üzemi alkalmaztatás igazolása pótolta. Ezzel megszűnt
az a visszásság, hogy míg a Műegyetem és a többi főiskola végzettjei
a négy évi tanfolyam eredményes befejezése után nyomban a kész
szakember jellegének előnyeit 'élvezték, addig a bányamérnöki és
erdőmérnöki főiskola záradékoltja két évig volt kénytelen várni,
hogy diplomáját megszerezhesse.

A fentiek szerint •elmondható, hogy az utókor joggal számít-
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hatja 1922-től a főiskola második megalapításai és új korszakának
lörtéii'étéi1

Harc az egyetemi jellegért
és a doktori avatás jogáért.

Az újkor megindulása sem járhatott azonban teljes megelége-
déssel, mert joggal érezhette a soproni főiskola azt a méltánytalan és
fájdalmas megkülönböztetést, ami a kormány 'akkori íizetésrendszer
sekor érte a tanári kart, amikor más főiskolákká] szemben, — dacára
a szervezeti és tanulmányi rendi teljes egyenjogúságnak - - a sop-
roni főiskola tanári státusát alacsonyabb értékelésbe részesítette,
mini a műegyetem, a tudományegyetemek és más főiskolák tanárait.
Ex az egyetemi j elleg el nem ismerését jelképezte és így a doktorrá-
avatás jogát sem kapta meg,

A nagy sérelem megszüntetésére szívós harcot indított a fő-
iskola tanári testülete. Az évről-évre megismétlődő rektori beszá-
molók kiemellek, hogy amíg Németországban a doktori intézményt
1899-ben,, a budapesti műegyetemen 1901-ben életbeléptéitek, az oszt-
rák leobeni és pribani bányászali főiskolán 1904-ben, és az erdőmér-
iiökőket képző bécsi Hochsclvule f űr Bódénkul lur-on 1906 óta avat-
nak műszaki doktorokat, addig az ezen főiskolák alapítását másfél-
századdal megelőző Selmecbányái -»és később soproni főiskola miért
nem kapja meg?

A főiskola tanácsa behatóan megokolt memorandummal for-
dult a pénzügyi és földmívelésügyi kormányhoz, kérve ennek a sére-
lemnek az orvoslását, de a felterjesztések sokáig válasz nélkül ma-
radtak, bár kedvező igérelek már történtek. Azonban a minden tekin-
tetben a legaliaposabbajn •előkészített és a legjobb úton haladó ügy.
évekig nem nyert elintézést, miután a végleges döntést elvi nehézsé-
gek késleltették.

Pedig az egész 'ország kultúrszínvonalának ártalmára volt.
hogy a legmagasabb szakképzés egyik régi, bevált intézményéi mö
géje helyezték más országok hasonló értékű intézményeinek és nem
aaták meg neki az egyetemi színvonal külső ismérveit, amelyeket úgy
múltjánál, mint jelenénél fogva méllán megérdemelt. Ez azt a lát-
szatot kelthette, hogy önmagunkat kevesebbre becsüljük, mint szom-
széd ainkial: s önként lemondunk arról, hogy azok a mi szakképzésün-
ket a magukéval egyenrangúnak ismerjék el. És a dolog valóban így
is volt. Ál soproni főisklola okleveleit például a csehszlovák állam
Jiem ismerte el s nyugodtan hivatkozhatott szakképzésünk alacso-
ny abbrendűségére, mert hiszen a magyar főiskola nem adhatott
doktori fokozatot. Saját véreink helyzetét nehezítették meg komoly.
ok nélkül. A memorandum kiemelte: '(Saját véreinket idegenitjük
el főiskolánktól, ha a bányamérnöki, kohómérnöki és erdőmérnöki
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felső szakoktatás egyetlen intézményétől a külföldi rendszierrel szem-l
ben megtagadjuk az őt megillető dekórumokat.

•Niem tudjuk feltételezni azt, hogy az illetékes tényezőket a fő-
iskola valódi színvonalához fűzött meggondolások tartanák vissza a
doktori és magántanári szabályzat szankcionálásától; sokkal köze-
lebbfekvő az a ^gondolat, hogy merev közoktatáspolitikai elvek azok*,
(amelyek a terv , megvalósulásának út ját álHák. Talán az a körül-
mény, hogy főiskolánk ^n em tartozik a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium fenhatósága alá. Mint lényegi érv azonban ez sem állhat
meg. A külföldön nem egy, de több példa van arra, hogy a pénzügy-
minisztérium és a földniívelésügyi minisztérium alá tartozó bányá-
szati, illetőleg erdészeti főiskolák is fel vannak ruházva a szóban ;
forgó jogokkal. Haziai pél'da pedig az állatorvosi főiskola, mely szin-
tén a földművelésügyi miniszter fönnhatósága alatt áll».

A főiskola azt is joggal panaszolhatla, hogy lij szerve/éti és
ügyviteli szabályzata évekig várt kiadásra. Hasonlóképpen régen,
meg voltak tervezve a főiskola új rendszabályai is. Mindezeknek az
érvénybelépése azért késett, mert szoros összefüggésben állt a dok-
tori és magántanári képesítés elintézésével. Ezért mondotta ekkori-
ban a rektori beszámoló, hogy: «Csak, ha mindezek a kérdések ren-
dezve lesznek, csak akkor mondhatjuk cl azt, hogy a főiskola fej--
lődése, sok hányattatás .után végre a megfelelő irányba terelődöU.!*

Selmec üzenete Sopronnak,
!Az egyenjogúsításért folyó küzdelem évei között, 1927-ben

megható ünnepség színhelye volt a soproni főiskola. Ez az ünnep az
egész magyar bányász társadalom ünnepe volt és ezért ennek rövid
ismertetése nem maradhat ki könyvünkből. Az Országos Magyar
Bányászati és '.Kohászati Egyesület megszerezte Selmecbányáról a
főiskolaS volt híres professzorának: Pech Antalnak, Zsigmondy Vil-
mosnak, Kerpely Antalnak, Litschauer Lajosnak és Cséti Oltónak
mellszobrait, melyeket a soproni főiskola főépülete előtti parkos
bejárónál állítottak fel.

A szobrokat az azóta elhunyt Z o r k ó c z y . Samu elnök a követ-
kező szavakkal adta át a főiskolának:

«1914. május hó IV^én kegyeleles megemlékezés ünnepét ülte Sel-
mecbányán az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
és a bányamérnöki főiskola, midőn az Egyesület tagjainak lelkes ál-
dozatkészségéből érícbe öntötte azon nagy férfiak alakjait, akiknek
neve és emléke a magyar bányászat és kohászat történetlapjain eltö-
rölhetetlen betűkkel van bevésve s akik apostolai voltak a becsü-
letes, fáradhatatlan munkásságnak, a mély szaktudásnak és törhetet-
len hazaszeretetnek s ^ezeket az ércszobrokat elhelyezés és megőrzés
végett a főiskolának felajánlotta.
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A főiskolának mindenkor mély megértést tanúsító tanári kara
volt az, amely ezeknek a szobroknak az Alma 'Mater hajlékában való.
megőrzését vállalta, azokat legnagyobb épületének előcsarnokában
elhelyezte, hogy. azok a főiskola'újabb és újabb nemzedékének buz-
dító és lelkesítő például szolgáljanak.

Azóta gyászos emlékű \esemenyek zajlottak le felettünk és a
főiskola felett is. A főiskola új otthont keresett és talált e Ivarosban, az
emlékszobrok oltynaradtak idegenek tulajdonában. Éveken át ezen
segíteni nem lehetett. Két évvel ezelőtt megtudtuk, hogy a szobrokat,
teljesen sértetlen állapolban a volt főiskolai épületből elvitték és Sel-
mecbánya Szentháramság-terén létező u. n. bányatörvényszéki épü-
letében helyezték el. Mtegtudi.uk azt is, hogy a szobrok visszaszerzése
esetleg keresztülvihető, ha 'igazolni tudjuk, hogy azok nem állami;
tulajdont képeznek, hanem az egyesületi tagok önkéntes adakozásá-
ból készültek.

AK Egyesület ezen előzetes információ .alapján megindította
a visszaszerzés iránti lépéseket s több iráínyű, barátságos kapcso>-
lat kihasználásával sikerült az év március havában a prágai közok-
tatásügyi minisztériumtól a. szobrok kiadatását elrendelő intézkedést
megkapni.

Ezen rendelet alapján az Egyesület felkérésére a Rimámurányí
Vasmű rozsnyói bányaigazgatósága,'megszerezve a szükséges kiviteli
és beviteli engedélyeket, megjelent Selmecbányán, a szobrokat át-
vette s elszállította Sopronba. A főiskola tanári kara örömmel fo-
gadta az emlékműveket s azokat a helyi viszonyokhoz képest leg-
szebben és legméltóbban helyezte el a főiskola előlü parkbans.

Miután átadta a szobrokat a főiskolának, Fekete Zoltán akkori
rektor köszönettel vette át azokat gyönyörű szavak kíséretében.

«Nyolc évvel ezelőtt.— mondotta -- hagytuk el az ősi fészket,
Istenhozzádot mondva azoknak a falaknak, amelyeken belül az alma
materért szolgáltunk. Fájdalmas volt a válás >és ma is sajognak még
az akkor kapott sebek!

Nyolc év óta várunk a viszontlátásra. És várni fogunk tovább
is, csendes fájdalommal, de hittel teljes bizalommal.

Ma a viszontlátás örömének egy kedves sugara ragyogja be
lelkünket, íme, utánunk jöttek az elárvult falak közül azok, akiknek
emlékével főiskolánk és a bányászat múltja olyan szorosan össze van
forrva. Ismét magunk közt láthatjuk ezeket a tiszteletreméltó arcokat,
amelyeket selraeci otthonunkban annyira megszoktunk. És ezek az
arcok beszélnek hozzánk. Mindnyájan értjük a néma szavakat, me-
lyek az ércajkakon keresztül telkünkbe hatolnak!'És mi is lelkűnkből
válaszolunk nekik, néma Ígérettel, csendes fogadással!

A főiskolának igaz, meleg ünnepe van ma! Régi nagyjaink szép
kísérettel jölfek hozzánk. Azok vezették őket ide vissza, akiknek ép-



c•a
J3

tó

f
q



Jaquin Miklós báró, selmeci akadémiai professzor,
később a bécsi egyetem tanára, akinek neve tudományos

körökben ma is ismert. Kiváló tudományos munkásságáért kapta
a bárói címet.
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pen úgy fájt a távollétük, mint nekünk magunknak. Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek ez a nemes, baráti
ténye külön lapon lesz feljegyezve 'a főiskola történetében. Ami a:
lehetetlenséggel látszott határosnak, ők megkísérelték ,és mozgalmu-
kat a fenkölt szándékhoz méltó siker koronázta. A kollegiális tiszte-
let meleg őszintesége még a cseh mentalitás ridegségét is megenyhí-
tette! s az illetékes hivatalos szerveket eddig nem tapasztalt előzékeny-
ségre bírta. Köszönet nekik is .ezért a megértésért!

A Selmecbányáról áthozott mellszobrokat az Országos Ma-
gyar Bányászati és Kohászati Egyesülettől a főiskola tanácsának leg-
mélyebb hálája és köszönete kíséretében ezennel átveszem. Adja
Isten, hogy-sohase válljunk meg többé tőlük!»

Meg kell'említeni, hogy az egyesület soproni látogatása megújí-
totta a'főiskola és a külső szakkörök kapcsolatát és így az a szép
mull ünneplése mellett hasznos találkozás volt a jövőre né/ve is.

Tervek a soproni főiskola szétválasztására és elvitelére.
A kormány, a magyar bánya- 'és erdőgazdaság, valamint Sop-

ron város áldozatkészségéből és saját nagyszerű szellemi erőfeszíté-
séből pár év -,aiatt megszerezte a soproni főiskola a fejlődésnek és
haladásnak a dicső .múlthoz méltó tudományos fegyverzetét. S mi-
dőn az új 'élet felé indulóbiah volt', különös tervek felbukkanása
zavarta meg a főiskola és tanártestülete nyugalmát.

Előbb arról volt szó, hogy a soproni főiskola magja legyen
egy nagyobb egyetemi intézménynek. Klebelsberg Kunó gróf kul-
tuszminiszter vetette fel ebben az ,időben 'az őstermelő egyetem gon-
dolatát. Ennek lett volna a törzse a soproni főiskola és ide kapcso-
lódott volna a keszthelyi és magyaróvári gazdasági akadémia is, mint
mezőgazdasági fakultás.

A fejlesztés terveibe kapcsolódott be vitéz S i m o n Elemér dr.
akkori főispán érdekes cikke, mely a főiskola jövőjével foglalko-
zott. A cikk sejtetni engedte, hogy a kormány nem zárkóznék el a
főiskola egy. mezőgazdasági és kereskedelmi fakultással való kiegé-
szítésének gondolatától. Egy-két itanár felvetette a földmérési fakul-
tás felállításának lehetőségét, amelyre két jól felszerelt geodéziai tan-
szék állott rendelkezésre. Fúrástechnikai, kerámiai fakultások is
szóbajöhettek volna. Legkönnyebben megvalósíthatták volna az álta-
lános mathematika-természettudományi fakultást, amivel a legmaga-
sabbrendű mérnöki kiképzés nyert volna nagy támogatást, de emel-
lett képezhettek volna ki itt mennyiségtan], fizikai, ábrázoló-geo--
metriai és természetrajz-szakos középiskolai tanárokat. S ez lett volna
a leghelyesebb megoldás! Mert a mérnöki főiskolán kiképzett közép-
iskolai tanárok magukba szívták volna a mérnöki gondolkodás min-
den tápanyagát, mely így mintegy természetükké váll volna és ke-
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pessé tette volna őket, hogy tanítványaikat már ilyen szellemben,
neveljék.

A főiskola nagyszerű biológiai, ásványtani-geológiai és kémiai
intézetei készen állottak a tanárképzésre. Tizennégy, tanszéket hasz-
nálhattak volna fel a főiskolán az új fakultás létesítésére és alig egy-
kéi tanszékre lett volna szükség csupán, melyeket egyelőre megbízott
előadókkal láthattak volna el. Minden számbavehető nagyobb költség
nélkül és a meglévő erők, felszerelések kihasználásával lehető lett
volna a fontos és nagyszabású új fakultás felállítása.

A szép tervekből nsin valósult meg semmi! S ha az okot, vagy.
okokat keressük, akkor a tervek sokaságában keresendő ez. Bár
sok elgondolás már születése pillanatában magával hozta annak ki-
vihetetlenségét, sokféle érdek útját indította el és a sok érdek érvé-
nyesítésének erőfeszítése egymásnak, s vele a közös célnak ártott.

'A fejlesztés szép törekvései mellé kapcsolódtak a főiskola szét-
választásának és elvitelének próbálkozásai. Előbb csak szervezeti-
leg a pécsi egyetemhez való csatolás gondolata robbantott ki szen-
vedélyes vitát, mely újságokba is átcsapolt, de később már a buda-
pesti műegyetemhez való csatolás és oda való áttelepítés komoly,
veszélye fenyegette a szakoktatást és Sopron város érdekeit. Termé-
szetesen -ebben a szétlmzó szándékoktól túlfűtött légkörben hát-
térbe szorult a főiskola önálló egyetemi jellegének és a doktorrá-
avatás, magántanári képesítés jogának megvalósulása.

A 30 éves harc vége felé.
A fentiek előrebocsátásával megérthető, hogy a főiskola lelépő

rektora, Boleman Géza 1930. október 18-án tartott beszámolójában
még ezeket a fájdalmas kijelentéseket teszi: "Főiskolánk ma is abban
a meg nem érdemelt helyzetben van, mint volt évekkel ezelőtt. Egye-
dül áll az egyetemi jellegű intézmények sorában, kirekesztve az egye-
temek státusából. Tanárai még azt az előlépési rendszert sem élve-
zik, melyet a kultuszkormány minden tanító intézménye, még a kis-
dedóvóképzők is élveznek. Minálunk még ma is a kihalási rendszer
alapján juthat csupán a rendkívüli tanár rendes tanári állásba és
a háború előtt élvezett korpótlékok sincsenek rendszeresítve*.

Ez a joggal keserű kijelentés utalt arra is, hogy már közel 30
év óta folyik a harc a'tanárok méltánytalan helyzetének javításáért.

Az egyetemi jelleg megadásáért az ország összes mérnöki szervezetei:
a Mérnöki Kamara, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület, az Országos Erdészeti Egyesület stb. ismételten felemelték
szavukat a bánya- és erdőmérnöki főiskola érdekében és a Mérnöki
Kamara még memorandumot is intézett a 'kormányhoz. De még
mindig várni kellett a jogtalanság orvoslására, 'miként várni kelleit
a főiskola szervezeti és ügyviteli szabályzat 'megerősítésére is.
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Ujabb szoboravatások.

'A főiskola bizonytalan belső életében azonban 'történt sok ör-
vendetes esemény is. Ezek sorában meg kell említeni három volt fő-
iskolai tanár mellszobrának leleplezési ünnepét, mely méltó kiegészít
tője volt a 3 évvel előbb tartott szoborlelepleaő 'ünnep seggeik.

1930. október 18-án avatták fel a főiskola előkertjében, a régi
érc-professzorok mellett, Hermann Emil, Fekete Lajos és Vadas Jenő
elhunyt országos nevű főiskolai tanárok mellszobrát.

Sajnos, míg e három nagy professzor ércben elevenedett meg;,
többen kidőltek az élők sorából. Meghalt Bencze Gergely, Szentist-
ványi Gyula, Réz Géza, még később Szoboszlay Kornél és Kápolnai
Pauer Viktor,

Kormányzói látogatás.

A szoboravató ünnepséget követő napon, 1930. október 19-ón
nagy napja volt a soproni főiskolának. Meglátogatta az ősi inté/t-
ményt az ország rajongott kormányzója, nagybányai vitéz Horthy,
Miklós. Napsugaras, szép őszi délutánon meleg szeretettel, a törhe-
tetlen ragaszkodás és hűség érzésével fogadta a főiskola és ifjúsága
a kormányzót. .Coléi Ernő akkori rektor üdvözlő beszéde megér-
demli, hogy itt közöljük:

«Főméltóságú Kormányzó Úr! A Bánya- és Erdőmérnöki Fő-
iskola tanácsa nevében mély hódolattal és büszke örömmel köszön-
töm Főméltóságodat ebben a mi kedves soproni otthonunkban, me-
lyet Főmélltóságod fejedelmi szava juttatott nekünk akkor, amikor
főiskolánk helyzete legnehezebb volt. Ez az új fészek éppen olyan
szép, éppen olyan kedves nekünk, mint Selmecbánya volt és mi Sel-
mecet még sem tudjuk felejteni, de nem is akarjuk Feledni soha. A
selmeci otthont most is magunkénak érezzük, közel 170 esztendős
főiskolai multunk, Selmecbányát pedig ezeréves multunk alapján.
Ennek az épületünknek homlokára irott 1763. évszám minket mindig
emlékeztetni fog a tőlünk elvett kincseinkhez való örök jogunkra:,

A mi főiskolánk -- Főméltóságod kormányának jóvoltából —
az utóbbi 4—5 esztendőben olyan mértékben 'egészíthette ki felsze-
relését, hogy tudományos és kutató munkánk bőségesen megindul-
hatott. Tudományos kiadványaink eljutottak a világ minden jelenté-
keny helyére, ahol a műszaki tudományokat művelik. Kiadványaink
révén állandó kapcsolatot teremtettünk a müveit külföld kutaló in-
té#ményeivel.

Szinte azt mondhatnám, hogy a külföldön jobban is értékelik
a mi főiskolánkat, mint idehaza. Amíg a külföldön minden egyeteaii
intézménnyel egyenrangúnak tekintenek minket, addig itthon a íő-
iskola egyetemi rangját és ennek attribútumait negyedszázados sza-
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kadatlan küzdelmünk ellenére sem tudtuk megszerezni. Ez a küzde-
lem még azoknak a tanárainknak Idejében kezdődött, akiknek szob-
rait tegnapi tanévmegnyitónk keretében avattuk fel.

Mi mégis türelemmel és bizalommal dolgozunk tovább, tudjuk
jól, hogy a magyar sors ma a türelem és a kitartás jegyében áll. Fő-
méltóságod t'enkölt nyugalma és bizalma a szebb magyar jövőben pél-
dái ad mindnyájunknak kitartásban, kötelességteljesítésben.

A Mindenható áldását kérem Főméi Lóságodra és kormányza-
tára. Isten áldása legyen egész életén és minden lépésem.

íA kormányzó a céltudatos rektori beszéd után megtekintette a
főiskola szakosztályait és több mint egy órás látogatás után buzdító
és kegyes szavakkal vett búcsút az ősi intézettől. -- A magas látoga-
tás, bizonyára hozzájárult, hogy a következő év már meghozta a régi
sérelmek orvoslását.

Ajándék a népszavazás 10-ík évfordulójára:
a doktorráavatás és a magántanári képesítés joga.

A régi sérelem orvoslása az volt, hogy nagy kitüntetésként 1931.
december 24.^én kelt legfelsőbb elhatározással a kormányzó a főis-
kolát a doktoravatás és a magántanári képesítés jogával ruházta
fel. Ez a legfelsőbb elhatározás a nemzetközi egyetemi egyenjogú-
ságot, illetőleg egyenrangúságot jelentette, egyben pedig a több
évtizedes küzdelem sikeres befejezését. Két évvel azelőtt a rektori
beköszöntő még mint óhajtást említett, «vajha az egyetemi rangot a
népszavazás tizedik évfordulójára mcgkaphatnók». A Mindenható
kegyébe fogadta az óhajtást és a minisztertanács pontosan a nép-
szavazás tizedik évfordulóján hozta meg ebben az ügyben kedvező
döntését.

Akkori hivatalos nyilatkozat szerint: A siker érdekében igen
sokat tettek és a főiskola őszinte hálájára tarthatnak igényt: «Vargha
Imre dr. pénzügyi államtitkár, akkori miniszterrezidens, Szily Kál-
mán dr. vallás- és közoktatásügyi államtitkár, Ivády Béla dr., akkori
földmívelésügyi miniszter, Böhm Ferenc és Papp Béla miniszteri
tanácsosok, a kir. József-Müegy^tern, Hermann Miksa volt miniszter
Sopron országgyűlési képviselője, vitéz Simon Elemér dr. főispán,
Bioprony.i-Thurner Mihály dr. polgármester, Fertsák Jenő volt
főispán, Dalmady Ödön a mérnökök namz. szövets, elnöke, Zorkóczy
Samu kormányfőtanácsos, műszaki vezérigazgató, -- felsőházi beszé-
dei révén - - Fekete Zoltán főiskolai tanár, a Mérnöki Kamara és a
mérnöki jiellegü egyesületek.»

Doktori szigorlatok rendje,

A főiskola oly végzett hallgalókal, akik oklevelet kaptak,
szigorú vizsgálat alapján bányamérnöki kohómérnöki vagy erdő-
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mérnöki doktorokká képesít. A doktori szigorlat alapja a doktori
értekezés. Értekezésül csak olyan tudományos dolgozat fogadható
el, amelyből megállapítható, hogy a jelölt a választolt műszaki tudo-
mányt önállóan művelni tudja; - ilyennek értve az olyan bánya-,
kohó- vagy erdőmérnöki tervezetet is, melyben eredeti felfogás
van és melyei a jelölt értekezésében műszaki szabatossággal ismertet
és lokadatól.

A doktori szigorlatnak három tárgya van; közülük egy fő, kettő
mellék tárgy. Az értekezés tárgya a szóbeli szigorlat főtárgyának
köréből választandó. A doktori szigorlat tárgycsoportjai osztályiok
szerint: (a) alatt a fő- vagy melléklárgyak, b) alatt a melléktárgyak
gyanánt választható tudományok vannak):

A bányamérnök! osztályon:
a) bányaműveléstan, érc- és szénelőkészítésian, bányagépészet,

bányageológia, bányaméréslan;
b) ásvány és kőzettan, telepismeret Ián, geodézia, bányajog,

fizika, elektrotechnika, mechanika.
A kohómérnöki osztályon:
A vaskohómérnöki szakon a) vaskohászat és önlészet, vasipari

hengerlés, kphóge'ptan;
b) metallográfia, vasanyagok fizikai és kémiai vizsgálata, álta-

lános kémia, fizika, elektrotechnika, mechanika;
A fémkohómérnöki szakon a) fémkohászat, fémtechnológia,

tüzeléstan; ! N
b) metallográfia, fémek fizikai és kémiai vizsgálata, kohögéptan,

fizika, elektrotechnika, elektrokémia, általános kémia, mechanika
Az erdőmérnöki osztályon:
a) erdőműveléstan, erdőhasználattan, erdőrendeziéstan;
b) növénytan, termőhelyismerettan, erdővédelem Ián, erdészeti

szállítási eszközök és berendezések, faipari technológia, erdőérték-
és nyereségszámítástan, erdőbccsléstan. geodézia, erdőgazdasági
politika, erdészeti jog.

A bányamérnöki, kohómérnöki vagy erdőmérnöki doktori cím
a műszaki gyakorlat tekintetében különös jogokat nem ad, csak,
magasabb tudományos fokozatot állapít meg.

A főiskola tanácsa valamely a főiskola tanulmányi köréhez
tartozó tudomány egyes kiválasztott részeinek nyilvános tanítására
oly, tudományos férfiakat, kik erre folyamodnak és az idevágó sza-
bályzat feltételeinek megfelelnek, magántanárrá képssít.

A képesítés alapja a folyamodó önálló szakmabeli munkásságát
vagy tudományos képzettségét bizonyító irodalmi működés, továbbá
az illejiékes osztály tanártestülete előtt tartandó^ a választott tudo-
mányág egész körére kiterjedő kollokvium és a nyilvános próba-
előadás.
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Az első doktorráavatás.
Az első ünnepélyes doktorráavatás 1933. május 22.-én zajlóit

le az egész magyar bányásztársadalom képviselőinek jelenlétében.
Dorogról 50 tagú küldöttség jelent meg az avató közgyűlésen, hogy
közkedvelt bányaigazgatójuk avatásán jelen lehessenek.

A közgyűlésen Fekete Zoltán utolsó főiskolai rektor elnökölt,
a doktoravató dékánok pedig a következők voltak: Dr. Walek Károly
a bányamérnöki, Pattantyús-Ábrahám Imre a kohómérnöki és Mod-
rovich Ferenc az erdomérnöki osztály dékánja.

AÍ! elnöklő rektor megnyitó beszédében, melyet a magyar
Hiszekegy imájával vezetett be, méltatta az első doktoravató köz-
gyűlés különleges jelentőségét, visszapillantást vetett azokra a hosszú,
kilai^tó küzdelmekre, melyeknek első gyümölcseképen most élhetett
a főiskola először a legmagasabb fokozat adományozása jogával.
Röviden fejtegette ennek a távolabbi jövőre várható kihatásait.

Ezután felhívta a doktorjelölteiíet az ünnepélyes fogadalom
letételére, majd a dékánok hajtották végre az avatást. A doktorrá
avatott mérnökök a következők voltak:

Schmidt Sándor okleveles bányamérnök, dorogi bányaigazgató
(a bányamérnöki tudományok doktora), Nahoczky Alfonz okleveles
vaskohómérnök főiskolai adjunktus '(most iparügyi minisztériumi
főmérnök) és Verő József okleveles vaskohómérnök, főiskolai előadó
(a kohómérnöki tudományok doktorai) és vitéz Török Béla főiskfolai
adjunktus (az erdomérnöki tudományok doktora.) (f).

A rektor szép beszéde után a bányászegyenruhás Schmidt
Sándor dr. bányaigazgató köszönte meg az első doktorok nevében
az avatást. l

Kiújulnak a főiskola elcsatolásí és elviteli tervei.
Ügy látszott, hogy a főiskola most már nyugodtabban tekinthet

a jövő elé s miután az egyetemi színvonal kellékeinek régóta érzett
hiányait pótolva látta, immár több bizalommal várhatta a még
függőben lévő kérdések elintézését. Ezek között szerepelt elsősorban
az új szervezeti szabályzat jóváhagyása, mely már mintegy 10 év
óta váratott magára. Az elintézésnek főakadálya épen a doktori és
magántanári szabályzat jóváhagyásának az elvi nehézségeiben rejlett.
Most ez az akadály is végleg elhárult, tehát feltehető volt, hogy .ennek
kő vetkezni ényekiép én a szervezeti szabályzat jóváhagyása sem fog
sokáig késni.

Alig zajlott azonban le az első doktoravatás, rövidesen olyan
előre nem látott reformtervek merültek fel, amelyek a főiskola to-
vábbi sorsál egyenesen bizonytalanná tették és az érdekeltek körében
nem kis izgalmat keltettek.
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Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter a képviselő'
ház 1933. évi május hó 31.-én tartott ülésén a költségvetési vita
folyamán bejelentette, hogy a főiskola bányászati ágazatát a buda-
pesti József műegyetemmel kívánja kapcsolatba hozni. Hivatkozott
arra, hog}r a pénzügyminiszter a soproni bányamérnöki és erdő-
mérnöki főiskolát a kultuszminisztérium fennhatósága alá engedte át.
Bejelentette a földmívelésügyi miniszter hozzájárulását ahhoz a
tervhez, hogy a közgazdaságtudományi kar és az állatorvosi főiskola
a József műegyetemmel egyesi tessék. Kilátásba helyezte a kultusz-
miniszter, Tiogy a mezőgazdasági fakultáson, a közgazdasági karon
és a műegyetem technikai tanszakain bizonyos erdészeti és bányá-
szali stúdiumokat is elő adnak majd, amellett azonban gondoskioidni
kíván arról, hogy az új iskolaszervezetben Sopronnak fejlődésképes
szép főiskolája maradjon.

Egyszersmind kijelentette, hogy ezzel kapcsolatban kívánja
mieggátolni «azt az abúzust, hogy egyes főiskolák, melyek nem
egyetemek doktori diplomát adományozzanak.* Helytelennek lartja,
ha egy gyakorlati irányú akadémia bármilyen tiszteletreméltó szem-
pontból doktori címet ad.

Ezek a miniszteri kijelentések érthető feltűnést, sőt leple-
zetlen aggályokat keltettek nemcsak a közvetlenül érdekelt soproni
főiskolán, hanem a szakkörökben és Sopron városának hivatalos és
nem hivatalos társadalmi köreiben is: mint váratlan árnykép merült
fel az ősi almám átér szétdarabolásának vészelje.

Az egyedüli vigasztaló mozzanat a kultuszminiszternek az az
ígérete volt, hogy erről a tárgyról soproni látogatás előtt döntően
nem nyilatkozik.

Az ígért látogatás július hó 4.-én és 5,-én történt meg. Hóman
Bálint kultuszminiszter Szily Kálmán államtitkár kíséretében 4.^én
este érkezett meg Sopronba. Fogadtatásán teljes számmal részt vett
a főiskola ifjúsága is, mely szalamenderes fáklyásmenetben kísérte
lakásukra a magas vendégeket. Ez, valamint a szálló előtti egyenru-
hás felvonulás, melyben bizonyos mértékig benne volt az ősi egység
kifejezése is, láthatólag mély benyomást tett a miniszterre.

Másnap történt meg a főiskola tanácstermében a nagy tanács-
kozás, melyen a rektor hosszabb beszédet intézett a miniszterhez,.
Hangsúlyozta, hogy a főiskola tanári kara, amint az átszervezési
hírek több oldalról megerősítésre találtak, először az egyes osztályok
ülésein, a bánya- és k'ohómőrnöki, valamint az erdőmérnöki osz-
tályok ülésein külön-külön, beható megvitatás tárgyává tette a fel-
idézett kérdéseket és a végül megtartott (íanácsűlésen azt az e_gy-
hangú határozatot hozta, hogy az intézet egysége fenntartásának
érdekében emlékiratban fordul a kormányhoz.

k-t. emlékirattal azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a tényálló
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adatok és körülmények ismertetésével és elemzésével beigazolják
azt: hogy a főiskola meglévő szervezetében a vele szemben támasz-
tott követelményeknek úgy a szakképzés, mini a tudományos munka
terén teljesen, megfelel és közgazdasági viszonylatokban is fontos
.szerepet "tölt be; hogy a főiskola hazai felsőoktatásnak viszonylag a
legkisebb költségekkel fenntartott intézménye; és, hogy a tervbevett
szervezeti változások a hitelmegtakarítások céljait alig szolgálhatják,
ellenben hazánk és egyúttal Európa egyik legrégibb kultúrintéz-
ményét bontanák meg. :

Nyomatékosan utalt a rektor arra, hogy a soproni főiskíolának
Budapestre való áthelyezése nem feltétlen kelléke annak, hogy a
főiskola egyetemi színvonalra emeltessék. Igen érdekes az akkori
beszéd alábbi része:

«N,agyméltóságod is kifejtette felsőházi beszédében, hogy «nem
a hol? hanem a hogyan? kérdése a fontos». Bár egyetemi színvonalra
törekedni nekünk, tanároknak is kötelességünk, ezt mégis csak a
szakoktatás érdekeinek a teljes megóvásával szorgalmazhatjuk. Ha
tehát már elhatározott és kikerülhetetlen dolog volna a tervezett
összevonás, úgy kérjük Nagyméltóságodat, kegyeskedjék! azzal a
megoldási lehetőséggel is foglalkozni, nem lehetne e a főiskolát mai
összetételének változatlan fenntartásával és önállóságának lényegi
megőrzésével a József Műegyetemhez csatolni és a mai elhelyezésé-
ben Sopronban meghagyni? Ez a megoldás Nagyméltóságod inten-
ciójának is megfelelne és a mi álláspontunkat is kielégítené. De
kielggítené teljes mértékben Sopron város érdekeit is. Azét a városét,
mely annakidején bujdosó főiskolánkat magyar szívvel befogadta_s
így ahhoz bizonyos erkölcsi jogot is szerzett. Az a vér pedig, melyet
ifjítságunk hullatott a nyugatmagyarországi barcokban, ezt a jogot
a mi részünkről is megpecsételted

Hóman kultuszminiszter válaszában ismertette elgondolását,
melynek alapeszméjét néhai nagybátyjától, Darányi Ignác volt föld-
mívelésügyi minisztertől vette át. Már Darányinak terve volt az%

hogy, a magasabb gazdasági oktatást olyan egyetemi intézmény
keretében egyesítse, mely az összes gyakorlati irányvi tudományo-
kat felöleli. Hasonló céllal kívánta ő is egyesíteni a közgazdasági
kart a József műegyetemmel s ezért kívánta a bányászati ágazatot,
mint erősen műszaki jellegű szakot, a műegyetembe teolvaszfam,
Viszont gondoskodni kívánt arról, hogy az egyesített egyetemen az
anyag teljessé létele kedvéért erdészeti tárgyú tanszékek is szervez-
tessenék. Kívánatosnak tartja, hogy a mezőgazdák, kik gyakran
erdőgazdaságot is igazgatnak, alaposabb képzettséget nyerjenek az
erdészeti ismeretek terén, épen úgy, mint ahogy az erdőmérinökökre
nézve is kívánatosnak tartaná, hogy tágabb körű mezőgazdasági
ismeretekkel bírjanak. Végleges terve azonban érne vonatkozólag
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inég nem alakult ki, s nem is akarta azt siettefmi, míg a főiskola
szervezetéi a helyszínén nem tanulmányozza

A miniszter biztosította a tanári kart hogy tudományos mű-
ködésüket, a szakok tudományos színvonalát magasra értékeli s
ennek alapján a főiskolát az egyetemi rangra és címre megérettnek
tartja. Ezért is foglalkozott aggodalom nélkül az egyelemesítés ter-
vével. '

A miniszteri látogatás után még különböző hírek láttak nap-
világot. Korábban szó volt, hogy Pécsre helyezik a főiskolát és ér.
a híradás oda módosult, hogy nem Pécsre, hanem Budapestre köl-
töztetik az ősi intézetet Sajnos, több főiskolai tanár is szorgalmazta
ezt a megoldást és már-már úgy látszott, hogy be is következik,
azonban megmozdult az egész magyar bányász és erdész társadalom,
de főleg Sopron vezetői az elcsatolás terve ellen. Vitéz Simon Elemér
dr. titkos tanácsos, a Vöröskereszt országos elnöke, az akkori főispán
egyenesen állását kötötte ahhoz, hogy elejtsék a veszélyes tervet

A főiskolán műrelt szaktudományok
rendszerbeli összetétele.

Mint előbb közöltük, a Főiskola emlékiratot adott ki az intézet
Sopronban való vátozatlan fenntartásáról. Az érvelései mellett pom-
pás áttekintését adta a főiskolán müveit egyes szaktudományok
rendszerbeli összetételének az alábbiakban:

A matematikai tudományok • • mennyiségtan, fizika, mecha-
nika stb. • alapvető jelentősége mellett, a bányamérnöki szakon
a természettudományok között legkiválóbb szerepet a geológia ját-
szik. Nemcsak a kiaknázandó szén- és érctelepek felkutatása nyug-
szik a geológiai tudományon, hanem a gyakorlati bányaművelésnek
is fel kell ismernie a mérvadó geológiai adottságokat és alkalmaz
kodnia kell a föltárt bányavidékek geológiai alakulásaihoz. Ez adja
magyarázatát annak, hogy a magyar geológiai tudomány alapvető
munkásai Szabó József, a budapesti egyetem első, nagyhírű tanára,
Hantken Miksa, a Földtani Intézet igazgatója és ennek utóda Böckh
János, továbbá Gezell .Sándor, Cseh Lajos, Adda Kálmán híres
geológusok és Zsigmondy Vilmos, geológus, a híres artézi-kútfúró
mérnök mind a főiskolán végzett bányamérnökök voltak.

A technikai tudományok egyes egyéb ágazatai közül a legszo-
rosabb kapcsolatot a gépészettel, a mélyépítéssel és a geodéziával
tartja fenn a bányamérnöki tudomány.

A bányászat már a régi időktől fogva rá volt utalva a gepe:k
alkalmazására és a jjepészeti technika is 'a bánvásza'ü üzemekben
kapta meff ^ki fejlődésének első alajjjaü-és innen indult el hódító
útjára. Hiszen az első gőzgépet Magyarországon és érdekfes
adat - - egyben az egész európai földrészen is 1721-ben Újbányán
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az Althándler-aknánál helyezik üzembe. Ez a kapcsolat a géptech-
nika rohamos fejlődése során csak szorosabbá vált.

A modern bányaművelés és érc- szénelőkészítés üzemeinek
vezetés-e a gépészeti technika terén alapos képzettséget lesz szük-
ségessé, úgyhogy a bányászati szaktudományban és a bányamérnök]
szakképzésben a gépészeti technikai tudományoknak a bányászat
céljaihoz alkalmazott része, a bányagéptan kiemelkedő jelentőséggel
bír. A földalatti bányatérségek, illetőleg az azokhoz vezető aknák
kiépítése és biztosítása a mélyépítési technika különleges alkalma-
zását kívánia meg. A bányavidékek felszíniének és az üzemi létesít-
ményeknek térképezése pedig a geodéziával hozza a bányamérnököt
kapcsolatba; de a külszíni méréseket magában foglaló geodézia ki-
bővül még a földalatti helymeghatározásokkal és ezeknek a külszíni
mérésekkel való ka.pcsolatbahozatalával. amely munkakörnek tu-
dományos alapját egy külön bányamérnöki szaktudomány: a bánya-
méréstan adja, amely újabban a geofizikai természetű kutató méré-
sekre is kiterjed. A technikai tudománynak mindezek a részei nél
külözhetetenül szükségesek ahhoz, hogy a bányák okszerű műve-
léséről és a bányatermékek felszínre hozataláról gondoskodó: bánya-
műveléstan és a bányatermékek további felhasználását és feldolgo-
zását előkészítő: érc- és szénelőkészítéstan - a szó szoros értel-
mében vett bányászati szaktárgyak — a tudomány és a gyakorlati
élet korszerű követelményeinek megfelelően művelhetők legyenek.

Amint azt ebből látjuk, a bányászati szaktudomány és a bányá-
szati szakképzés nemcsak a szoros értelemben vett és a többi tech-
nikai tudományokkal többé-kevésbbé közös előkészítő tudományok,
- mennyiségtan, geometria, fizika, kémia slb. — alkalmazásából, ha-

nem a technikai tudományok széles birodalma különböző részeinek
szintéziséből áll elő. Jellemző sajátságát képezi az is, hogy mindig
az adott viszonyokhoz, tehát az adott helyzetben a mi magyarországi
viszonyainkhoz alkalmazott tudomány, mert hiszen pl. egészen más
helyzet elé állítják a sziléziai több méter vastagságú szén lelépek a
bányaműveléstant, mint a mi széntelepüléseink, stb.

Hasonlóképpen állunk a bányászattal oly, közeli rokonságban
álló kohászati szaktudományokkal 'és a kohómérnökök szakképzé-
sével is, azzal a különbséggel1, hogy ennek szerves felépítésében a
gépészeti technika alkalmazott része, a kohógéptan mellett főként
a kémiai technológia és az anyagvizsgálat foglalnak el kiemelkedő
jelentőségű szerepet- az előkészítésben a kémiai tudomány külön-
böző ágai: az 'általános-, a fizikai-, a kvalitatív és kvantitatív ana-
litikai kémia, az elektrokémia stb. bírnak alapvető jelentőséggel.

Bár a főiskolán képviselt harmadik ágazat, az élettani alá1-
pókon nyugvó erdészeti szaktudomány és erdőmérnöki szakképzés
tárgyi rokonságban nemr'Js áll a főiskola előbb említett két fakul-
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íásával, a rendsáenes felíépítettség itt is sok hasonlóságot mutat.
Az erdészeti szaktudományok alapját szintén a 'természettudományok

- különösen növénytan, "geológia, talajtan, éghajlattan stb. - - és a
matematika adják. A modern erdőműveléstan pl, a botanika, a ta-
lajtan és a meleorológiai tudományok kutatásainak eredményeit
igyekszik az erdőművelés .okszerű rendszereiben hasznosítani; az
erdőrendezéstan pedig az erdőgazdasági tennél és tárgyát képező fa-
fajok tömeggyarapodásának és növekedési viszonyainak matematikai
alapokon nyugvó kutatásával gondoskodik az erdők használatának
tartamosságáról. Az erdészeti szaktudomány és az erdőmérnökkép-
zés rendszertani felépítésében is kiváló helyet foglalnak el: az erdő-
használatok térbeli elrendezésének szolgálatában álló geodézia; az
erclöhasználati terményeknek kiszállítását biztosító mérnöki tudomá-
nyok: az út- \és vasútépítéstan, a víaópíté&tan stb., az erdei utak
és erdei vasutak-, a vízi szállítóberendezések és egyéb hasonló ren-
deltetésű építmények létesítése céljából, valamint a faanyagoknak,
feldolgozását célzó és ,kiváltképpen a fűrészüzemekkel foglalkozó
erdészeti géptan.

Ezek adják meg a főiskolán képviselt műszaki tudományok
művelésének és a benne folyó mérnökképzés munkájának nagy voná-
sokban megrajzolt, de mégis áttekintést nyújtó képét Csak a külön-
legesen jellemző mozzanatokra kívántunk kitérni; azokat a stúdiu-
mokat pl., amelyek a közgazdaságtani, szociálpolitikai'és jogtudomá-
nyi műveltség alapjait yannak hivatva 'megvetni, nem érintettük,,
mert e tekintetben nálunk is 'a többi műszaki főiskolákon kialakult
hasonló helyzettel állunk szemben.

Ha az elmondottakat átgondoljuk, úgy. azt kell látnunk, hogy
a matematikai és természettudományokra való alapítottság 'mellett
ügy a bánya- és kohómérnöki, valamint az erdőmérnöki szakképzést.,

- a tárgyi alapok különbözősége mellett is -- az a közös sajátosság
jellemzi, hogy a technikai tudományok széles birodalmának külön-
böző tartományaiból kell, hogy összevonja és a saját céljaihoz alkal-
mazza azokat a részeket, amelyek az egyes szaktudományok oksze-
rűen kiépített szerves egészéhez szükségesek. Hasonló kifejezéseket
használva, talán, azt mondhatjuk, hogy. amíg pl. a gépészfmémökr
vagy vegyészmérnöki stb. tudomány «horizontális» alapon foglalja
össze mindazt, amit a gépészeti és vegyészeti stb. technika felölel.-
addig a bánya- és kohómérnöki, valamint'az erdőmérnöki szaktudo-
mány ezeknek egyes részeit vonja ki és alkalmazza a maga céljainak
megfelelően, az okszerű összefüggések «vertikálisa egymásraépített-
ségében,

'Ha a tanulmányrjendet áttekintjük, abban mintegy kialakult
formában tárul elénk az a kép, hogy miképpen tevődik össze a szak-
képzés szerves egésze az előkészítő-, segéd- és szaktudományokból.
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De egyben mutatják azt is, hogy az összevető tudományok sokféle-
sége a felsőbb bányászati-, kohászati- és erdészei! szakoktatás rend
szerének kialakításánál a főiskolai oktatás egyik legnehezebb kérdése
elé állítja az oktatást. Mert e rendszereket úgy kell összeállítani,
hogy azokban az 'egyes előkészítő-, segéd- 'és szaktudományi tan-
tárgyak olyan elrendezést nyerjenek, amely számol 'a különleges igé-
nyekkel, a rendelkezésre álló idővel és a hallgatóság értelmének be-
fogadóképességével és teherbírásával ,is. Akár egyik, akár másik
szempontnak elhanyagolása: a terjedelem helyleien megválasztása,
az egyes tantárgyak oktatási szempontból indokolt egymásutánjának
meg nem felelő csoportosítása megbonthatja az okszerű rendszeres-
séget és nem biztosítja azt az eredményt, amely az elérésére fordított
fáradsággal arányban áll.

Nyilvánvaló, hogy a főiskolán i'olyó mérnökképzés rendszeré-
ben, amely hosszú idők tudományos megfigyelése és gyakorlati ta-
pasztalatainak eredményiéképpen alakult ki, az jntézel egységének
megbontása sokkal tartósabb kilengéseket és erősebb megrázkódtatá-
sokat idézett volna elő, mint az egyetemi és a főiskolai oktatásnak
egyéb ágazatain.

Joggal kérdezte tehát az «Emlékkönyv*, hogy «És ha mind-
en így van, és ha a főiskola a mai adott helyzetében és szervezetében
a tudományt a nemzetközi viszonylatokban is elismert színvonalon
tudja művelni és emellett a különleges magyar viszonyokat is ered-
ménnyel tudja szem előtt tartani, akkor miért merült fel mégis az
egység megbontásának gondolata?

Tudjuk, a reánk nehezedő gazdasági és pénzügyi válság a leg-
messzebbmenő takarékosságot parancsolőan szükségessé teszi. De, ha
intézetünk szerény költségvetési juttatását nézzük, számolhatunk-e
lényeges megtakarításokkal a bányászat, a kohászat és az erdőgaz-
daság érdekeinek lényegesebb sérelmei nélkül ?»

A főiskola tanácsának nagyszerű okfejtése így végződölt:
«Nyugodt önérzettel állítjuk, hogy a gondjainkra bízott intézet

ebben az alakban és szervezetben, amelyet a magyar kultúra és gaz-
dasági élet erői alakítottak ki egy immáron másfél évszázadnál nősz-
szabb fejlődés eredményeképpen, tökéletesen megfelelt 'a vele szem-
ben támasztott követeimlényeknek. Ettől az öntudattól vezettetve,
kérjük a m. íkir. kormányt, hogy tartsa fenn e főiskolát ősi egysé-
gében és hagyja n>eg azt Soprionban; tartsa fenn és hagyja meg Sop-
ronban akkor is, ha a kultúrpolitika magasabb szempontjai főisko-
lánknak mégis valamely egyetem keretébe való bekapcsolását tennék
szükségessé. Kérjük, legyen akkor ez a kapcsolat olyan, hogy. az új
keretekben továbbra is fennmaradjon az Alma Mater összes osztá-
lyainak a közösen végzett munka eredménye és a hagyományok
által összefűzött egysége. És kérjük mindezt attól a szent meggyőző-
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déstől indíttatva, hogy, a magyar bányászat, kohászai és erdészet
érdekeit a jövőre is az ősi inl/ézet kötelékében tudjuk legjobban és
leghívebben szolgálni.»

200 év múlva egyetemmé lesz a „bányásztanoda",

A bányász- és erdésztársadalom, Sopron város vezetőinek és
a főiskola tanácsának 'szívós kítarlá.sa meghozta gyümölcsét: a fő-
iskola megmaradt ősi kerelciben, az ősi Sopronban. A közös óha-
joknak messzemenő, megértő méltánylása jutott kifejezésre az 193-i,
évi X. t.-c, 'szerkezetében. A régi főiskolán képviseli szakok együtt-
maradtak, iigyhogy az új egyetemi kar az előbbi intézmény egyenes
folytatásának lekinthetö. A főiskola nem szűnt meg, csak más alakban
él tovább. Változatlanul fenntarthatja régi, bevált tanítási rendszerét s
nagyobb zökkenők nélkül folytathatja eddigi munkáját. .A főiskoLi
új címet kapóit, amely így hangzik: József Nádor Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki'Kara. A 200
évvel ezelőtt létesüli; «bányásztanodá»-bóJ egyetem lett. 193<1. évi
júl ius hó l-íől költségvatésileg' a vallás- és közoktatásügyi minisZr
iérium tárcájához került át s az új bánya , kohó-és erdőmérnöki kar
szeptember 4-én alakult taeg formailag is a Szily Kálmán állam-
titkár, miniszteri biztos 'elnöklele alatt megtartott ülésen. Ezen Lel-
ték le a( főiskola volt tanárai az egyetemi tanári esküt. A rektor és a
dékánok pedig szeptember 20-án tették le megbízatásukat az új veze-
tők kezébe. A ' főiskola rektori jogosultsága megszűnt és a soproni
műszaki fakultás dékáni vezetést kapott.

Az átszervezés személyi változásai.

Az egyetemmé valófátszervezés lényeges személyi változásokat
vont maga után. A bánya-kohó- és erdőmérnöki kar tanszékeinek szá-
mát az új ;tervezet 22-ben állapította meg. Ezzel s/.embcn a főiskola
létszáma a tanszékmegszüntelés-miatt rendelkezési állományban lévő
dr. Kövessi Ferencen kívül 26 rendes és rendkívüli tanárból állott.
Tehát a létszám apasztása elkerülhetetlenül szükségessé vált.

Ketten, névszerint Balázs ílstván és Pattantyús A. Imre nyilv.
r. tanár, önként benyújtották nyugdíjazási kérvényüket, melyet a
kultuszkormány elfogadott. Balázs István azonban továbbra is vezet)
:i tanszéket, míg Pattantyús professzor, mint cimz. egy. tanár, a Rima
műszaki igazgatója lett. Krippel Móric nyűg. egy. tanár ugyancsak
tovább vezeti tanszékét. 'Dr. Kövessi Ferencet pedig, mint egyetemi
nyilv. rendes tanárt, az új egyetem mezőgazdasági és állatorvosi ka-
rának növényélettani tanszékére helyezték át, illetőleg nevezték ki
Dr. Romwalter Alfréd főisk. nyilv. rendes tanári címmel felruházott
nyilv. rendkívüli tanárt és Esztó Péter főisk. ny. rendkívüli tanárt
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pedig tanácskozási és szavazati joggal felruházott intézeti tanárrá
nevezték ki, a soproni kar kötelékébe, s mindketten megkapták aa
egyetemi ny. rk, tanári címet is. A többi 22 tanár közül Boleman
Géza, Cotel Ernő, Kövesi Antal, dr. Walek Károly, Tettamanli Jena,
Fekete Zoltán, dr. Vitális István, dr. Mihalovits János, Széki János,
Roth Gyula, Solt B'éla, Kellé Arthur, Finkey József, Vági István,
dr. Fehér Dániel, dr. Vendl Miklós, Modrovich Ferenc, Lesenyi Fe-
renc és dr. Proszt János főiskolai nyilvános rendes tanár az 1934. évi
július hó 18-án kelt legfelső elhatározás alapján a József Nádor Mű-
egyetem nyilv, rendes tanárai lettek, dr. Tárczy-Hornoch Antal ff í-
isk. nyilv. rendes tanári címmel felruházott rk. lanár pedig egyetemi
nyilv. rk. tanár lett. Ezt követte valamivel később Sébor János főisk
ny. r. tanári címmel és jelleggel felruházott főisk. adjunktus és Stas-
ney Albert nyilv. rendes tanári címmel és jelleggel felruházott rk.
tanár kinevezése egyetemi nyilv. rk. tanárrá.

Sajnálattal kell megemlíteni, hogy amíg a tanári kar jogos ér-
dekei érvényesültek, az adjunktusi és tanársegédi kar súlyos előme-
neteli sérelmet szenvedett, ami maga után vonhatja, hogy a fakultás
a jövőben nem fog rendelkezni a régi, kiváló segéderőkkel.

Tanulságos tanulmányi eredmények.

Érdekes és tanulságos ismertetni, hogy a főiskola utolsó év-
tizedében miként alakuljak,a tanulmányi eredmények.

A szigorlati szabályzat az crdömérnöki ágazaton .1921-ben, a
bányamérnökiu 1922-ben lépett életbe a régi, államvizsgái rendszer
helyett. Az első oklevelet pedig 1924-be.n adta ki a főiskola az új
riendszer alapján.

A szigorlat életbeléptetésével kapcsolatban a régi tanulmányi
szabályzat egyebekben is i lény égés változásokon ment át. A tantár-
gyak hallgatásának ismétlését az új rendszer nem ismeri. Minden kol-
lokvium korlátlan számú pótvizsgán ismételhető meg, mindaddig,
amíg érdemleges eredménnyel nem jár. Éppen így korlátlanul ismé-
telhető a szigorlat is bármely tárgyból.

Előre sejthető volt, hogy ez a korlátlan szabadság a tanulmányi
időnek számos esetben igen lényeges meghosszabbítását fogja ered-
ményezni. Arranézve, hogy az oklevél megszerzése mennyi időt vesz
igénybe, illetőleg, hogy a rövidebb-hosszabb idő alatt végzők száma
hogyan oszlik meg, a túloldali kimutatás ad felvilágosítást.

Ebből megállapítható az a sajnálatos tény, hogy a szabályszerű
időben (a beiratkozás utáni 4. évben) az összes beiratkozott hallgatók-
nak csak egy kis töredéke tette le a második szigorlatot és még 8 év
múlva is csak a fele szerezte meg az oklevelét.

Annak oka, hogy a hallgatók jelentékeny, része nem hallgatta;
végig a rendes idő alatt nimd' a 8 félévet, nagyobbára az első szigor-
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lat sikertelenségébten keresendő. <Ez ugyanis mind a harmadik év-
folyam vizsgáinak léte vés ét,1 mind a IV. évfolyamra való beiratkozást
megakadályozta. Természetes, hogy az oklevelet nyert mérnökök
számaránya a 8 félévet már végighallgató (lakhoz sokkal kedvezőbb,
mini az összes beiratkozottak nyers létszámához való viszonya.

Kimutatás
az oklevelet nyert hallgatók számáról.
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A fent megjelölt évig oklevelet nyert szigorlók száma
1. a beiratkozottak százalékaiban :

l
2, a 8

11 23 34 42 50 55 58 59 62 65 73

fé lévet hallgatottak százalékaiban:
18 36 52 64 75 81 84 85 86 90 98

Valószínű azonban, hogy a fentebbi statisztika kedvezőtlen
voltában nem csupán va vizsgaletétel korlátlan szabadságának voll
szerepe, hanem a tajnterv túltömőttségének is.

A tanulmányi eredmény javult 1931-től és az egyetemi rend-
szerre való áttérés'után, valamint az ezzel behozott három szigorlati
rendszer lényegesen megváltoztatta az előmeneteli eredményt, mely,
ma már kielégítőnek -mondható.

Az első egyetemi év egyben a 200 éves
évforduló esztendeje.

Az 1934—35. tanévet >már mint egyetemi fakultás nyitotta ;neg
a 200. évébe lépő ősi intézmény. Fekete Zoltán utolsó főiskolai rektor
után az egyetemmé lelt kar első dékánja F i n k e y József lett. Az át-
alaluilás tanulmányi vonatkozásban 'simán ment, minden zökkenő
mélkjül. . ;

1935-ben érte meg a műszaki intézmény a bányászati szakokta-
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lás megindulásainak 200. évfordulóját. Június 22-én -tartották meg
a?, országraszóló emlékünnepélyt, melyen Hóman Bálint dr. kul-
tuszminiszter is megjelent. Az ünnepségen az akkori rektor így zárta

«Bíabér koszorúzza nevedet, dicsőmül tű iskola, babér, amelyet
a magyar nemzet géniusza tesz homlokzatodra. Megmutattad, hogy,
a tudományok művelésének csendes, de kitartó munkája hátai omj,
mely tekintélyt, elismerést szerez és bár nemzetközi tudományokat
műveltél, a magyar haza javát munkáílad, aminthogy neveltjeid is
magyarok voltak és maradlak az élet minden viszontagsága ellenére.

Üdv neked, nagymultú kar!
Multad a tudomány és a becsület ú t ja volt, világosítsa meg

jövődet időtlen-időkig a múltnak visszfénye, légy 'a Civitas Fidclis
sima kebelén Fakultás Fidelissimája a magyar tudományos munká-
nak Fiaidnak, tanítványaidnak önérzetét emelje, s őket nagy mun-
kára ösztönözzék iskolájuk múltjának, s a 'régi szép diákéletnek ha-
gyományai, a kölcsönös megbecsülés, a magyar testvériség ápolása
mindenütt, a földön és a foki alatt, a csonka határokon belül és azo-
kon kívül, a magyar név dicsőségére. Üdv neked !»

Az ünnepség során Mihalovils János dr. egyetemi r. tauár ói-
vasta fel nagyszerű tanulmányát «Az első bányatisztképző tanintézel
alapítása Magyarországon.* címmel.

A számos üdvözlő beszédből kiemelkedett Hóman 'kultuszmi-
niszter üdvözlése, aki a kormány nevében kívánta, hogy «a díszes
múlthoz és a szorgalmas jelenhez méltó dicsőséges jövője legyen*
a fakultásnak.

Első tiszteletbeli doktorrá avatás.
A jubileumi ünnepségeket kővető napon, 1935. június 23-án tar-

totta a soproni egyetemi kar Budapesten, a műegyetemen első tiszte-
letbeli doktori avatását, amikor Hóman kultuszminisztert avatta a
bánya-, kohó- és erdömérnöki fakultás a bányamérnöki tudományok
tiszteletbeli doktorává. Ezzel a miniszternek a magyar bányászat
történetére vonatkozólag; végzett kutató munkásságának és a műve-
lődéspolitika terén szerzett kiváló érdemeinek elismerését kívánta
a kar nyilvánítani.

Az avatás, előzményeit Finkey dékán ismertette és ő mondotta
az avató beszédet, ami után a rektor á tnyú j to t ta a díszes díszdoktori
oklevelet Hóman mímisztcrnek, -aki ezt hosszabb beszédben kő-
szpnte meg.

Ezzel az ünnepi eseménnyel lezáródott a főiskola egyetemmé
alakulásának évtizedes küzdelme és most már zavartalanul folyik a
nemzeti jövő építésének tudományos munkája, olyan odaadással és
eredménnyel, mely. más egyetemi fakultásokon sem történik különbül.
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Kari laboratóriumok és gyűjtemények.

Nem érdektelen felsorolni, hogy a bánya-, kohó- és erdőmér-
nöki kar milyen laboratóriumokkal és gyűjteményekkel van felsze-
relve. Ezek a következők:

Ásvány-földtani tanszéknél: ásvány- és kőzet kémiai-, ásvány
fizikai-, röntgenológiai-, szediment petrografiai laboratóriumok; kris-
tálytani-, rendszeres ásványtani-, kőzettani-, dinamikai és távolabb1

környéki geológiai és gyakorló gyűjtemények.
Földtan-telepismerettani tanszéknél: őslénytani-, történeti föld-

tani-, érctelepismerettani-, nemérc-telepismerettani-, vasércelőfordu-
lási-, technológiai- és gyakorló gyűjtemények.

Altalános vegytani :tanszéknél: fizikai-kémiai- és elektroké-
miai laboratóriumok.

Elemző vegytani tanszéknél: analitikai laboratóriumok, mérleg-
szoba, gáz-, olaj- és szénvizsgálati laboratórium1; előkészítő-, tanári-
és adjunktusi laboratóriumok; műhely.

Erdészeti vegytani tanszéknél: talajtani- és agrikultúrkémiai
laboratóriumok; meteorológiai állomás.

Fizik'a^elektriotechnikai tanszéknél: fizikai, főleg hő- és fény-
tani készülékek gyűjteménye; elektromos gépek-, erősáramú készü-
lékek és műszerek gyűjteménye. Ide tartozik a főiskola villamos köz*
pontja is: 80 és 50 lóerős Diesel-motoros áramfejlesztőkkel, 30 kiló-
wattos mótorgenerátorral és akkumulátor teleppel.

Növénytani intézetnél: hallgatósági laboratórium; adjunktusi
laboratórium; goonbavizsgátati,-, fiziológiai-, biokémiai-, két fizika-
kémiai-, egy sötét-, mikrobiológiai-, mikrotechnikai-, szervetlen-kéj-.
miai laboratóriumok; öt kísérleti üvegház; múzeum az intézet múlt-
jával összefüggésben levő ''gyűjteménytárgyak megőrzésére,

Mechanikai tanszéknél: mechanikai-, igrafosztatikai- és vas-
szerkezeti gyűjtemény.

Bányaméréstani tanszéknél: bányaméréstani és geofizikai mű-
szergyüjtemények és gyakorló helyiségek.

Erdészeti földméréstani tanszéknél: geodéziai műszergyüj-
teanény.

Építéstani tanszéknél: építészeti modellgyüjtemény.
Üt- és vasútépítéstani tanszéknél: erdészeti szállítóberende-

zések modell- és rajzgyűjteménye.
Bányagéptani tanszéknél: bányagépészeti modell- és rajzgyuj-

tejmény.
KohógéptanI tanszéknél: kohógépészeti modell- és rajzgyűj-

temény.
Bányaműveléstani tanszéknél: bányászali modell- és rajzgyüj-

teonény.
Érc- és szénelőkészítéstani intézetnél: előkészítési s briketté-
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zési géplaboratórium; fizikai- és kémiai laboratórium speciális szen-
es ércvizsgálatokhoz; mikroszkóp- és mérlegszoba; száraz aprítási
géplaboratórium; szertár.

Vaskohászati intézetnél: öntészeti-, metallurgiai-, hengerlést-,
mikroszkopiái laboratóriumok; mechanikai ^műhely; vaskohászati
gyűjtemény,.

Tüzeléstani és anyagvizsgálatiam intézetnél: anyagvizsgálati
géplaboratórium; vasipari matellográfiai laboratórium; tüzeléstana-
és vaskémlészeti laboratórium.

Fémkohászati tanszéknél: fémkohászati laboratóriumok ned'
vés és tűzi elemzések számára; fémöntőműhely; fémipari melallogra-
fiai laboratórium; tanári laboratórium; fémkohászati és fémtechno
Lógiai gyűjtemények.

Erdőművelés-, vad- és halgazdaságtani tanszéknél: erdőműve
lesi szerszámok, eszközök és gépek, valamint képek gyűjteményié;
vadászati gyűjtemény; fegyvergyűjtemény, halászati gyűjtemény*
pisztráng költőház, tanulmányi lőtér és mesterséges fácántenyésztő
telep.

Erdőhasználattani tanszéknél: favizsgálati laboratórium; erdő-
használatiam- és fatechnológiai gyűjtemények.

Erdőrendezéstani tanszéknél: erdészeti műszerek, mint fama-
gasságmérők, dendrométerek, átlalók slb. gyűjteménye; üzemter-
vek és üzemtervi térképek gyűjteménye.

Erdővédelem tani tanszéknél: rovartani és kórtani laborató-
rium; állattani gyűjtemény (gerincesek), erdővédelemtani és rovar-
tani gyűjtemény..

A tanári kar szakirodalmi munkássága,

A soproni műszaki egyetem tanári kara már Selmecbányán je-
lentős szakirodalmi munkásságot fe j te t t ki, amely a külföldön is
mindig elismerésre Laláit. A kényszerű menekülés ezt a tevékenységet
egy időre majdnem teljesen megbénította, mert a könyvtár és külö-
nösen laboratóriumok hiányában természettudományi és technikai
tudományos munkát kifejteni nem lehetett. Éppen ezért a menekülés
elsc éveiben csak néhány, még Selmecbányán többé-kevésbbé befe-
jezett kézirat kerülhetett kiadásra, úgyhogy már-már attól kellé!!
félni, hogyi a hiányos felszerelés miatt a bányászati, kohászati és erdé-
szeti tudományos munka elsorvad. Azonban a kormányok megér-
tése, a bánya- és kohóvállalatok és erdőbirtokosok, a Tudomány m sti-
tő Bizottság, az Orsz. Természettudományi Alap, a Széchenyi Tudo-
mányos Társaság és a Rockefeller Alap anyagi támogatása csakha-
mar lehetővé tette a laboratóriumok berendezését és fejlesztését, mi-
nek következtében újból megindulhatott Sopronban is a kutató mun-
ka és az annak eredményeit ismertető kiadványok sorozata.
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'Az elmondottakat figyelembe véve, jelentős teljesítménynek
kell minősíteni, hogy az első ,10 évben a főiskolán a tanári kartól;
több mint <f80 közlemény jelent meg a bel- és külföldi szaksajtóban,
amelyeknek nagy részét a külföld szakkörei is teljes elismeréssel
fogadták. Ugyanezen idő alatt a főiskola adjunktusai és tanársegédei
is több, mint 120 közleményt tettek közzé. A főiskolát szakirodalmi
munkássága terén semmi gáncs sem érheti, még a nehéz időszak-
tan sem.

Alzóta teljesen rendezett keretek között folyik a tudományos
munka és a bányász, kohász, valamint erdész tanárok és adjunktu-
sok irodalmi munkássága úgy a belföldön, mint különösen külföl-
dön jólismtert és -elismert. Külföldről sokan keresik fel szakvéle-
ményért a soproni .műszaki egyetem kiváló professzonait.



A műegyetem bánya-, kohó- és erdőmérnöki
karának nyilvános tanárai.

Bánya- és kohómérnöki osztály.

Bólémat! Géza (dezséri) ,okl. gépészmérnök, a fizika és elektro-
technika ny. r. Danára, a M. Kir, Bányamérnöki és Erdőmérnöki Fő-
iskolának az 1922/23., 1928/29. és 1929/30, tanévekben volt rektora,
a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet volt alelnöke és soproni osztá-
lyának tiszteletbeli tagja, a Budapesti Mérnöki Kamara volt választ-
mányi tagja, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat választmá-
nyi tagja, a MEFHOSz tiszteletbeli tagja, a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület választmányi tagja, a francia % Becsületrend tiszti kereszt-
jének, a Magyar, Mérnök- és Építész-Egylet aranyérmének, valamint
a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Zipernowsky-érmének tulaj-
donosa. Főiskolai rendkívüli tanárrá kineveztetett 1904. szeptember
14-én, főiskolai rendes tanárrá 1906. május 4-én; egyetemi nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1934. július 18-án.

Cotcl Ernő, okl.^vaskohómérnök, a vaskohászat ny. r. tanára.
a M. Kir. .Bányamérnöki és Erdömérnöki Főiskolának az 1930/31.—
1931/32. tanévekben volt rektora, kohómérnöki osztályának az 1924-
25. tanévben volt dékánja, az Országos Természettudományi Tanács
és az Országos Felsőoktatási Tanács tagja, a Budapesti Mérnöki Ka-
mara állandó választott bíróságának tagja, a Magyar Mérnök- és
Építész-Egylet választmányának tagja, a Hernádvölgyi Magyar Vas-
ipari Rt. volt kioronTpai v:a's- é)s acélgyárának igazgatója. Sopron.
város törvényhatósági bizottságának és kisgyülésének tagja. Főis-
kolai rendes tanárrá kinevieztetett 1923. március 31-én; egyetemi
nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1934. július 18-án.

Kövest Antal, oki. gépészmérnök, a mechanika ny. r. tanára,
a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolának az 1916/17—
1917/18. tanévekben volt rektora, a soproni kir. törvényszék gépé-
szeti szakértője bűnügyekben, a Felső Oktatásügyi Egyesület választ-
mányi tagja, a Bányászati ós Kohászati Lapok szerkesztő-bizottsá-
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gának tagja, Sopron város törvényhatósági bizottságának és kis-
gy ülésének tagja, a gáz- és légvédelmi bizottság tagja, a TESz kerü-
leti választmányának tagja, :,a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
soproni osztályának választmányi tagja, a soproni Mensa Academica
Egyesület dísztagja,és alapítója, a Soproni Automobil-Egyesület véd-
nöke, a NMV soproni körzetének vezetője, képesített fővasuti moz-
dony- és motorvonat-vezető, a M. Kir. József Nádor Műegyetem Bá-
nya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara Ifjúsági Körének dísztagja, a
soproni Kaszinó-egylet választm. tagja, a közüzemi bizottság elnöke.
Nép fölkel ő ezredes-mérnöki címmel és jelleggel való kitüntetés, a
pénzügyminiszteri elismerés, a belügyminiszteri elismerés, a bel-
ügyminiszteri ismételt elismerés, a polgári emlékérem és a NMV
díszjelvényének tulajdonosa. Főiskolai rendkívüli tanárrá kinevez-
tetett 1906. május 17-én, főiskolai rendes tanárrá 1907. május 1-én;
egyetemi nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1934. július 18-áih

Te t (amianti Jenő, oki. gépészmérnök, a bányagéptan ny. r. la-
nara, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolának az 1924—
25—1925/26. tanévekben volt rektora, a M. Kir. József Nádor Műegye-
tem bánya-, kohó- és erdőmérnöki kari könyvtárának igazgatója, a
Budapesti Mérnöki Kamara állandó választott bíróságának tagja, a
«Bányászati és Kohászati Közlemények* Lársszerkesztője, Sopron
város törvényhatósági bizottságánakVtagja. Főiskolai rendes tanárrá
kineveztetett 1913. május 16-án; egyetemi nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1934, július 18-án.

Vitális István dr., oki, középiskolai .tanár, bölcsészettudomá-
nyi doktor, a földtan és terepismerettan ny. r. tanára, a M. Kir. Bá-
nyamérnöki és Erdőmjérnöki Főiskolának az 1919/1920. tanévben
volt rektora, bányamérnöki osztályának az 1924/25. tanévben volt
dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Orszá-
gos Természettudományi Tanács tagja, a Felső Oktatásügyi Egyesü-
let igazgatósági tagja, a Magyar Földtani Társulat, a Természettudo-
mányi Társulat választmányi tagja. Főiskolai rendkívüli tanárrá ki-
neveztetett 1912. október 26-án, főiskolai rendes tanárrá 1914. április
1-én; egyetemi nyilvános rendes tanárrá kinevezletett 1934. júl. 18-án.

Mihalovils János dr., jog- 'és államtudományi doktor, a bánya-
jog ny. r. tanára, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főisko-
lának az 1923/24. tanévben volt rektora, volt felsőházi tag, a soproni
rom. kát. konventnek és a soproni kát. elemi iskola iskolaszékének
tagja. Főiskolai rendkívüli tanárrá kineveztetett 1912. október 2-ánT

főiskolai rendes tanárrá 1915. október 1-én; egyetemi nyilvános ren-
des tanárrá kineveztetett 1934. július 18-án.

Széki János, oki. fémkohómérnök, a fémkohászattan ny. r. ta-
nára, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola kohómér-
nöki osztályának az 1923/24. tanévben volt dékánja, a M, Kir. József
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Nádor Műegyetem bánya-, kohó- és 'erdőmérnöki karának az 1936—
37. tanévben volt dékánja, a M. Kir, József Nádor Műegyetem Bánya-,
Kohó- és Erdőmérnöki Kara Ifjúsági Segélyző-Egyletének elnöke, a
Mérnöki Tianács tagja. Főiskolai rendkívüli tanárrá kineveztetett
1913. december 9-én, főiskolai rendes tanárrá 1918. május 7-én; egye-
temi nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1934. július 18-án.

Finbey József, oki. bányamérnök, az érc- és szénelökészítéstan
ny. r. tanára, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola
bányamérnöki osztályának az 1929/30. tanévben volt dékánja, a M.
iKir. József Nádor Műegyetem bánya-, kohó- és erdőmérnöki kará-
nak az 1934/35. tanévben volt dékánja, a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagja, az Országos Felsőoktatási Tanács és az Orszá-
gos Iparügyi Tanács tagja, a kormányzói elismerés (Signum Laudis
Gnbernatoris) és a kardokkal és sisakkal díszített háborús emlék-
érem tulajdonosa. Főiskolai rendkívüli tanárrá kineveztetett 1923.
december 15-én, főiskolai rendes tanárrá 1926. május 29-én; egye-
temi nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1934. július 18-án.

Vendl Miklós dr., oki. középiskolai tanár, bölcsészettudományi
doktor, az ásványtan és földtan ny. r. tanára, a M. Kir. Bányamér-
nöki és Erdőmérnöki Főiskola bányamérnöki osztályának az 1927—
28., 1930/31. és 1931/32, tanévekben volt dékánja, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja,
a Pázmány Péter-Tudományegyetem magántanára, a Magyarhoni
Földtani Társulat és a Kir. Magyar Természettudományi Társulat
választmányi tagja, az Energia-Világkonferencia Magyar Nemzeti
Bizottságának tagja, a Deutsche Mineralogische Gesellschaft az angol
Mineralogical Society rendes 'tagja, a Geologische Gesellschaft in
Wien tagja; emléklapos t. tüzérfőhadnagy, az újólagos legfelsőbb
dicsérő elismerés (a kardokkal), a legfelsőbb dicsérő elismerés (a
kardokkal), az I. oszt. ezüst vitézségi érem, a II. oszt- ezüst vitézségi
érem, a bronz vitézségi érem, a K'ároly-csapatkereszt, a sebesülés!
érem és a kardokkal és sisakkal díszített háborús emlékérem tulaj-
donosa. Főiskolai rendkívüli tanárrá kineveztetett 1923. december
15-én, főiskolai rendes tanárrá 1926. május 29-én; egyetemi nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1934. július 18-án.

Proszt János dr., bölcsészettudományi doktor, az általános
vegytan ny. r. tanára, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Fő-
iskola kohómérnőki osztályának az 1930/31. tanévben volt dékánja,
a bánya-, kohó- 'és erdőmérnöki kari Athletikai és Football Club
tanárelnöke; e. l, tüzérszázados, az ezüst katonai érdemérem (a kar-
dokkal), a bronz katonai érdemérem (a kardokkal), a II. oszt. ezüst
vitézségi érem; a bronz vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a
háborús emlékérem (a kardokkal) tulajdonosa, a Soproni Automo-
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bil-Egyesület alelnökié. Főiskolai rendkívüli tanárrá kineveztelett
1924. július 18-án.

Tárczy-Horn'och Antal dr., oki. bányamérnök, báiiyamérőmér-
nök, bányászattudományi doktor, a bányaméréstan .és geodézia ny.
r. tanára, a Magyar Fotogrammetriai Társaság választmányi tagja, a
Geodéziai és Geofizikai Nemzeti Bizottság tagja. Főiskolai rendkívüli
tanárrá kineveztetett 1926. szeptember 5-én, főiskolai rendes tanári
címmel és a VI. fizetési osztály jellegével felruháztatolt 1931. február
7-én; egyetemi ny. rk. tanárrá kineveztetett 1934, július 18-án, egye-
temi nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1937, június 30-án.

Erdőmérnöki osztály.

Wialek Károly dr., oki. bányamérnök, bölcsészettudományi
doktor, a mennyiségtan 4ny. r. tanára, a M. Kir. Bátnyamérnöki és
Erdőmérnöki Főiskola bányamérnöki osztályának az 1917/18—
•1923/24., 1925/26., 1926/27., 1932/33. és 1933/34. tanévekben volt dé-
kánja, a M. |Kir. József Nádor Műegyetem bánya-, kohó- és erdő-
mérnöki karának az 1935/36. tanévben volt dékánja, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke, a Bánya-, Kohó-
és Erdőmérnöki Kar Szt. Imre Köre kuratóriumának tagja. Főis-
kolai rendkívüli tanárrá kineveztetett 1910. január 15-én, főiskolai
rendes tanárrá 1911. október 31-én; egyetemi nyilvános rendes ta-
nárrá kineveztetett 1934. július 18-án.

Fekete Zoltán oki. erdőmérnök, az erdőrend ez és tan ny. r. ta-
tiára, a M., Kir. József Nádor Műegyetem bánya-, kohó- és erdőmér-
nöki karának az 1934/35. tanévben volt választott prodékánja, a M.
Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolának az 1926/27 1927/28.
és 1932/33—1933/34. tanévekben volt rektora s a főiskola erdőmérnöki
osztályának az 1914/15 1916/17., 1920/21-1922/23. és 1925/26. tanévek-
ben volt dékánja, az országgyűlés felsőházának tagja, a felsőház köz-
oktatásügyi, iparügyi és'naplóhitelssítő bizottságának tagja, az Or-
szágos Természettudományi Tanács és az Országos Felsőoktatási Ta-
nács tagja, az Országos Erdészeti Egyesület, a Felsődunántúli Erdé-
szeti, és Vadászati Egyesület választmányi tagja, a Magyar Mérnök-
és Építész-iEgylet soproni ^osztályának alelnöke, a Darányi Ignác
Agrártudományion Társaság választott srendes tagja, a Finn Erdé^
szettudományi Társaság levelező ;tagja. Főiskolai rendkívüli tanárrá
kineveztetett 1911. augusztus 23-án, főiskolai rendes tanárrá 1913. má-
jus 10-én; egyetemi nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1934. jú-
lius 18-án.

Rotli Gyula, oki. erdőmérnök, az erdőművelés-, vad- és halgaz-
daságtan ny. r. tanára, a M1. Kirí B.ányamérnöki és Erdömérnöki
Főiskola erdőmérnöki osztályának az 1923/24. és 1924/25. tanévekben
volt dékánja, a 'M. Kir. József Nádor Műegyetem bánya-, kohó- és
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erdőmérnöki karának e. i. dékánja, az Alföldi Erdőtelepítési Szakta-
nács és az .Országos Felsőoktatási Tanács tagja, a Kir. Magyar Ter-
mészettudományi Társulat választmányi tagja, a M. Kir. Erdészeti"
Kutató Intézet vezetője, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti
Szövetsége soproni osztályának elnöke, a Magyar Ornithologusok
Szövetségének alelnöke, az Országos Erdészeti Egyesület, a Tisza-
jobbparü Vármegyék 'Erdészeti Egyesülete és a soproni Mérnök-
és Építész-Egylet választmányi tagja, az Erdészeti Kutató Intézetek
Nemzetközi Szövetségének elnöke, a finn Melsátieleellinen Seura tisz-
teletbeli tagja. Főiskolai '.rendkívüli tanárrá kineveztetett 1922. már-
cius 1-én, főiskolai rendes tanárrá 1922. december 23-án; egyetemi
nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1934. július 18-án.

Solt Bjéla, oki. fémkohómérnök, az épületszerkezettan és a mér-
nöki építéstan ny. r. tanára, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnökj
Főiskola kohómérnöki osztályának az 1927/28.—1929/30. tanévekben
volt dékánja, a M. Kir. József Nádor Műegyetem Bánya-, Kohó- és
Erdőmérnőki Hara Diákjóléti Bizottságának ügyvezető alelnöke. Fő
iskolai rendes tanárrá kineveztetett 1923. december 14-én; egyetem?
nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1934. július 18-án.

Kellé Artúr, oki. erdőmérnök, az erdővédelemtan ny. r. tanára,
a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola erdőmérnöki osz-
tályának az Í926/27—,1927/28. tanévekben volt dékánja. Főiskolai
rendes tanárrá kineveztetett 1923. december 15-én; egyetemi nyilvá-
nos rendes tanárrá kineveztetett 1934. július 18-án.

Vági István, oki. 'erdőmérnök, az erdészeti vegytan ny. r. ta-
nára, emléklapos százados, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki
Főiskola erdőmérnöki osztályának az 1928/29—1931/32. tanévekben
volt dékánja; a III. oszt. katonai érdemkereszt (a kardokkal), a bronz
Signum Laudis (a kardokkal), a bronz vitézségi érem és a II. oszt.
német vaskereszt tulajdonosa. Főiskolai rendkívüli tanárrá kinevez-
teíett 1923. december 15-én, főiskolai rendes tanárrá 1926. május 29-én
s egyetemi nyilvános rendes tanárrá kineveztélett 1934. július 18-án

Fehér Dániel dr., oki. erdőmérnök, bölcsészettudományi dok-
tor, a növénytan ny. r. tanára, a M. Kir. József Nádor Műegyetem;
bánya-, kohó- és erdőmérnöki kara növénytani intézetének és bota-
nikus kertjének igazgatója, a Finn Természettudományi Egyesület,
Valamint a Finn ;Botanikai és Zoológiái Társaság levelező tagja, az
American Society of Plánt Physiologists, a Deutsche Botanische Ge-
sellschaft, az Anyagvizsgálók 'Nemzetközi Szövetsége tanulmányi bi-
zottságának tagja, az Union of American Biological Societies magyar-
országi referense. Főiskolai rendkívüli tanárrá kineveztetett 1923. de-
cember 15-én, főiskolai rendes tanárrá 1926. május 29-én; egyetemi
nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1934. július 18-án.
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Modnovich F*renc, old. erdőmérnök, az üt- és vasútépítéstan
ny r. tanára, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola er-
dőmérnöki osztályának az 1932/33—1933/34. tanévekben volt dékánja,
a kari Diákjóléti Bizottság tagja, a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki
Kar Ifjúsági Körének vés a kari Szent Imre Körnek tanárelnöke, a
soproni Szent Imre Kollégium kuratóriumának tagja, a Magyar Mér-
nök- és Építész-Egylet soproni osztályának volt elnöke és válaszd
mányi tagja, e, 1. százados, a hadiéldtményes III. oszt. katonai érdem-
kereszt (a kardokk'al), az ezüst és a b'ronz katonai érdlömérem (a
kát. é. k. szalagján a kardokkal), a Károly-csapalkereszt és a kardok-
kal és sisakkal díszített háborús emlékérem tulajdonosa. Főiskolai
rendkívüli tanárrá kinevezlefelt 1923. december 15-én, főiskolai ren-
des tanárrá 1927. április 14-én; egyetemi nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1934. július 18-án.

Lesenyi Ferenc, oki. erdőmérnök, az erdőgazdasági politika
ny. r. tanára, ia Budapesti Mérnöki Kamara és a Felső Oktatásügyi
Egyesület választmányi tagja. Főiskolai rendkívüli tanárrá kinevez-
tetett 1923. december'lo-én, főiskolai rendes tanárrá 1927. április
14-én; egyetemi nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1931. jú-
lius 18-án.

Sébor János, oki. erdőmérnök, oki. földmérőmérnök, az erdé-
szeti földm,értéstan ny.' rk. tanára. Főiskolai rendkívüli tanári cím-
mel felruháztatott 1926. szeptember 24-én, főiskolai rendes tanári cím-
mel és a VI. fizetési osztály jellegével felruháztatott 1932. június 30-
án; egyetemi ,nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett 1934. szep-
tetnber 3-án.

Stasney Albert, .oki. fémkohómérnök, az ábrázoló geometria
ny. r. tanára, a sokszorosító műhely vezetője; a bronz katonai ér-
demérem (k. é. k. sz.), az I. oszt. vitézségi érem és a Károly-csapat-
kereszt tulajdonosa. Főiskolai rendkívüli tanári címmel felruházta-
tott 1926. szeptember 24-én, főiskolai rendkívüli tanárrá kineveztetett
1929. május 18-án; főiskolai rendes tanári címmel és a VI. fizetési osz-
tály jellegével felruháztatott 1932. június 30-án; egyetemi ny. rk. ta-
nárrá kineveztetett, 1934. szeptember 3-án, egyetemi nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1937. június 30-án.

Helyettes tanár.

Krippel Móric, oki. erdőmérnök, nyűg. főiskolai rendes Eanár,
c. egyetemi ny. r. tanár, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Fő-
iskolának; az 1914/15. és 1915/16. tanévekben volt rektora és az 1916—
17., 1917/18. és 1923/24. tanévekben volt prorektora, az erdőmérnöki
osztálynak négy évben volt dékánja. Kitüntetései: kormányzói leg-
felsőbb elismerés buzgó szolgálataiért, közreműködői érem a buda-
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pesti 1896. évi ezredéves kiállításon hasznos javításért, bronzérent
a párizsi 1900. évi nemzetközi kiállításon a szögfelhordó-készülékért,
aranyérem a pozsonyi 1902. évi mezőgazdasági kiállításon «i i j erdé-
szeti műszerekért)), aranyérem a pécsi 1907. évi kiállításon «saját
találmányú felrakó és tájoló műszerért* és közreműködői oklevél
a bécsi 1910. évi nemzetközi vadászati kiállításon. Az egykori erdé-
szeti államvizsga vizsgálóbizottságának tagja, a volt főiskolai ifjú-
sági zászlóalj tanárelnöke, a volt Selmecbányái Széchenyi Szövetség
díszelnöke, az Országos 'Erdészeti Egyesület igazgalóválasztinányá-
nak tagja, a volt Országos Menekültügyi Hivatal soproni diákvédel-
mi kirendeltségének vezetője, a Magyar Mérnök- és Építész-Eigylet
soproni osztályának volt választmányi tagja és az Idő-világnyelv ma-
gyarországi szövetségének volt 'elnöke; helyettes tanár és az erdő-
használattani tanszék vezetője. Főiskolai rendes tanárrá kineveztetett
1908. szeptember 15-én; nyugalomba vonult az 1926/27. tanév végé-
vel; az egyetemi nyilvános rendes tanári címmel Idtüntettetett 1935.
auglusztus 16-án.

Nyugalmazott tanárok.

Balázs István, oki. vaskohómérnök, nyűg. főiskolai ny. r. tanár,
c. egyetemi ny. r. tanár, az 'újólagos legfelsőbb dicsérő elismerés
(a kardokkal), a legfelsőbb dicsérő elismerés (a kardokkal), a Ká-
roly-csapatkereszt és a, háborús emlékérem tulajdonosa; a «Vas-
ipari anyagvizsgálat* című tárgykör meghívott előadója. Főiskolai
rendes taárrá kineveztetett 1923. december 14.-én; nyugalomba vo-
nult 1934. július 1-én; az egyetemi nyilvános rendes tanári címmel
kitüntettetett 1934. augusztus ,28.-án.

Pattantyús-Ábrahám Imre, oki. vaskohómémök, a kohógéptan
és a kalorikus és hidrogépek nyűg. főiskolai ny. r. tanára, a M, Kir.
Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola kohómérnöki osztályának
többízben volt dékánja, a Főiskolai Szent Imre Kör tb. elnökié,
a Főiskolai Szent Imre Kollégium kúratóriumának tagja, a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület, az Országos Magyar Bányászati és Ko-
hászati Egyesület és több társadalmi egyesület választmányi tagja;
ezidőszerint a Rimamurány ̂ Salgótarjáni Vasmű R.-T. műszaki laná-
csosa; a koronás arany érdemkereszt és a háborús emlékéveim
(kardokká! és a sisakkal) tulajdonosa. Főiskolai rk. tanárrá kine-
veztetett 1924. október 9.-én, főiskolai rendes tanárrá pedig 1927.
szeptember 6.-án; nyugalomba vonult 1934. július 1-én; az egyetemi
ny. r. tanári címmel kitüntettetett 1934. augusztus 28.-án.

Tomasovszky Lajos, oki. fémkohómérnök, a kémia, a kémiai
technológia és a szenek kémiájának volt nyilvános rendes tanára,
a volt M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmémöki Főiskola kohómérnöki
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osztályának több Ízben volt dékánja. Kitüntetései: pénzügyminiszteri
elismerés, legfelsőbb kormányzói elismerés. Főiskolai rendkívüli
tanárrá kineveztetett 1909. december 14.-én, főiskolai ny. r. tanárrá
1914. június 1-én; nyugalomba vonult 1927. október végével.

Nyilvános rendkívüli tanári címmel és jeléggel
felruházott tanárok.

Komwalter Alfréd dr., oki. középiskolai és oki. felsőkereske-
kedelmi iskolai tanár, bölcsészettudományi doktor, egyetemi c. ny.
rk. tanár, az •oknyomozó áruismeret magántanára, intézeti tanár, a
fiumei M. Kir. Kiviteli Akadémia volt tanára, az elemző kámia, a
kémiai technológia és a szenek kémiájának tanára, a Bányászati
és Kohászati Osztály Közleményeinek társszerkesztője. Főiskolai
rk. tanárrá kineveztetett 1928. május 1-én; főiskolai rendes tanári
címmel és a VI. fiz. osztály jellegével felruháztatott 1932. június
30.-án; intézeti tanárrá kineveztetett 1934. augusztus 16.-án; egyetemi
ny. rk. tanári címet kapott 1934. szeptember 3.-án,

Es/fó Péter, oki. bányamérnök, egyetemi c. ny. rk. és intézeti
tanár, a bányamüveléstaii és a bányagazdaságtan tanára, a nemzet-
közi mélyfúró kongresszus állandó nemzeti előkészítő bizottságának
tagja. Főiskolai rendkívüli tanárrá kinevezetett 1932. szeptember
7.^én, intézeti tanárrá pedig 1934. augusztus 16.-án; egyetemi ny. rk.
tanári címet kapott 1934. szeptember 3.-án.

MAGÁNTANÁROK.

Bánya- és kohőmérnőkí osztály.
Nahoczky Alfonz1 dr., ibkl. vaskohómérnök, kohómérnöktudb-

mányi doktor, miniszteri főmérnök az iparügyi minisztérium ener-
giagazdasági szakosztályában, a «Hőátvitel és hőkihasználás ipari
tüzelőberendezésekben* című tárgykör magántanára. Magántanári
képesítése megerősíttetett 1935. augusztus 26.-án.

Verő József dr., oki. vaskohómérnök, kohómérnöktudományi
doktor, egyetemi adjunktus, a «Fémtechnológia», a «Metallográfia»
és «A vas alkalmazott metallográfiája* című tárgyak meghívott
előadója, «A fémek és ötvözetek szövete és szilárdsági tulajdonságab
című tárgykör magántanára. Magántanári képesítése megerősíttetett
1935. augusztus 26.-án.

Erdőmérnőki osztály.

Vitéz Bokor Kczső dr., oki. erdőmérnök, bölcsészettudományi
doktor egyetemi adjunktus, az «Erdészeti géptan*, a ((Fűrésztelepek
tervezés'^ és a «Fűrésztelepek tervezési rajza» című tárgyak meg-
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hívott előadója, «A magyarországi szikes és homokos crdőtalajbk
bakteriológiája, különös tekintettel erdőgazdasági vonatkozásaira*.
című tárgykör magántanára, emléklapos t. Főhadnagy, az I. oszt.
ezüst vitézségi érem, a bronz vitézség! érem, a Károly-csapatkeresztj,
a kardokkal és sisakkal díszített háborús emiéitérem tulajdonosa,
Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város Vitézi Széke Társadalmi
Bizottságának elnöke, a Magyar Mérnök- és Építész Egylet soproni
osztályának választmányi tagja. Magántanári képesítése megerő-
sítteleít 1935. augusztus 26.-án.

Magyar Pál dr., oki. erdőmérnök, bölcsészettudományi doktor,
m. kir. főerdőmérnök, «A szikes talajok növényszövetkezetei, külö-
nös tekintettel fásílásukra» című tárgykör magán!anára. Magánl.anári
képesítése megerősíttetett 1935. augusztus 26.-án.

Meghívott előadók.
Dícszegby Dániel, oki. vaskohómérnök, egyetemi adjunktus, a

«Tűzeléstani enciklopiédia» és a «Tűzeléstan» című tárgyak meg-
hívott előadója.

Empier József dr., reálgimnáziumi tanár, a német nyelv meg-
hívott előadója.

Fáik Richárd, oki. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, a Sop-
roni Automobil Egyesület választmányi tagja, a bronz vitézségi
írem és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a «Gépelemek» és a
«Gépelemek rajza» című tárgyak meghívott előadója.

Kresadlo József, oki. bányamérnök, egyetemi quaestor, a hadi-
ékítményes bronz Signum Laudis, a hadlékítményes ezüst Signum
Laudis, a Károly-csapaLkereszt tulajdonosa, az «Al!amszámviteItan»
meghívott előadója.

Mika József, oki. vaskohómérnök, egyetemi adjunktus, a «Vas-
kémlészettan» című tárgy meghívott előadója.

Spaamer Géza, líceumi tanár, az angol nyelv meghívott előadója.
Szádeczky-Kardoss Elemér dr., oki. középiskolai tanár, böl-

csészettudományi doktor, egyetemi adjunktus, Pázmány Péter-tudo-
mányegyetemi magántanár, a «Rendszeres ásványtan és kőzettan»,
valamint az «Altalános ásványtan* című tárgyak meghívott előadója,
a «Geologische Gesellschaft ín Wien» rendes tagja.

Ulhrich Hugó, oki. gépészmérnök, nyűg. áll. vasgyári műszaki
főtanácsos és h. gyárigazgató, a Magyar Mérnökök és Építészek
Nemzeti Szövetsége igazgatóválasztmányának tagja, a Budapesti Mér-
nöki Kamara és a Magyar Mérnök- és Építész Egylet tagja, a Magya,r
Cserkész Szövetség országos társelnöke, a Cserkészrepülők orszá-
gos vezetőtisztje, a budapesti felsőipariskolán a vasúti géptan elő-
adója; a «Hungária» Magyar Technikusok Egyesületének domúiusa. a
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«Kohógéptan I., !(!.», a «Kohógéptani rajz I., II.», valamint a
«Kalórikua és hidrógépek» című tárgyak meghívott előadója.

Adjunktusok.

Ürmösi László, oki. fémkohómérnök az általános vegytani
tanszék mellett.

Krulkovszky Károly, oki. fémkohómérnök, a fémkohászati
tanszék mellett.

Vitéz BotViay Károly, oki. erdömérnök, az erdészeti vegytani
tanszék mellett.

Kiss Ignác, oki. vaskohómérnök, a mennyiségLani tanszék
melleit.

Kovács Ernő dr., oki. erdőmérnök, érd ő mérnök tudományi
doktor, az •erdőnerid-ezóstani tanszék mellett.

Tanársegédek.
Kutasy Viktor, oki. erdőniérnök, az erdőművelés-, vad- és

halgazdaságiam tanszék melleit.
Rikly István, oki. erdőmérnök, az út- és vasúlépítéstani tanszék

mellett.
Pallay Nándor dr., oki. erdőniérnök, erdömémöktudományi

doktor, az erdöhasználaltani tanszék mellett.
Tarján Gusztáv, oki. bányamérnök, az érc- és szénelőkészí-

téstani tanszék mellett.
Lukács Nándor, oki. erdőmérnök, az erdészeti földméréstani

tanszék mellett.
Berényi László, oki. bányamérnök, az ábrázoló geometriai

tanszék mellett.
Győrfi János. oki. erdőmérnök, az érd ő véd elem tani tanszék

mellett.
Konrád Ödön, oki. bányamérnök, a geodéziai és bányamérés-

tani tanszék mellett.
Gallus László, oki. építészmérnök, a mechanikai tanszék mellett.

Díjas gyakornok.

Selmeczy Béla, szigorló témkohómérnök, a kohógéptani tan-
szék mellett.

Szakdíjnok.

Kusnyér Zoltán, szigorló bányamérnök, az elektrotechnikai
tanszék mellett.
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TISZTVISELŐK.
Dékáni hivatal.

írod af ő tiszt: Lichtner József.
Irodasegédtiszt: Kriszta Valéria.
Díjnok: SchaíCer Margit.

Quaestura! kirendeltség.
Quaestor; Kresadlo József, oki. bányamérnök.
Ellenőr: Burkert Ferenc.

/

Könyvtár.
Igazgató: Tét lámán l i Jenő, ny. r. tanár
Irodafő tiszt: Vető János.

Botanikus kert.
Igazgató: Fehér Dániel dr., ny, rendes tanár.
Kertészeti főintéző: Kiss Vilmos Lajos.
Kertészeti intéző: Regényei Zoltán.

Tanulmányi erdő.
Vezető: Holbay Miklós, oki. erdőmérnök.
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A főiskola volt rektoraínak névsora
a főiskolai rangra történt emelés óta :

Tanév

1904—1905
1905—1906
19Ü6 — 1907
1907 — 1908
1908—1909
1909 — 1910
1910-1911
1911-1912
1912- 1913
1913-1914
1914 — 1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1918-1919

N é v

Fodor László dr.
H

Herrmann Miksa
n

f Vadas Jenő

t Fodor László dr.
n

f Bárfai György dr.
H

Krippel Móric

Kövesi Antal
n

t Réz Géza

Tanév

1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925—1926
1926-1927
1927-1928
1928 — 1929
1929—1930
1930—1931
1931 — 1932
1932-1933
1933-1934

N é v

Vitális István dr. és Láng K.
f Jankó Sándor

n

Boleman Géza
Mihalovits János dr.

Tettamanti Jenő
H

Fekete Zoltán
rí

Boleman Géza
FI

Cotel Ernő
M

Fekete Zoltán
*

Dékánok az egyetemi karrá történt
átszervezés óta :

1934-1935
1935—1936
1936-1937
1937-1938

Finkey József
Dr. Walek Károly
Széki János
Roth Gyula

Meg kell említenünk azt a körülményt, hogy amint az 1936.
október 18-iki lanévmegnyító ünnepélyen mondotta a rektor; hogy,
«az egyetemi szervezet legszebb vonása az. hogy a Karok egymással
szervezetileg olyan szoros kapcsolatban vannak, hogy, már ez biz-
tosítja a megértő együttműködést. A Bánya- Kohó- és Erdőmérnöki,
Kar területileg távol esik ugyan a többitől, de mégsem elkülönített,
elszigetelt test, hanem a többi Karral szervezetben, célkitűzésben
és szellemben teljesen egységes. Csak a távolság indokolja a most
megerősített szervezeti szabályzatunknak azl a bölcs rendelkezését,
hogy. a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar dékánja a Műegyetem
tanácsa által reáruházott ügyekben a rektort helyettesíti és a hall-
gatósággal szemben a rektort személyesíti.*

Előadások és gyakorlatok.

A 'műegyetem soproni karán különböző szakok vannak, me-
lyeken együttvéve 75 előadási és gyakorlati tárgy, van. A matematikai
szakok száma 8, a természettudományi szakoké 26> a technikai
szakoké 29, a gazdasági szakoké 4, a közgazdasági és jogi szakok
száma 6, ezenkívül van 2 ügyességi szak.
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A bánya- és kohómérnöki osztály, bányászati tagozatán az
órarend az alábbi:

í. évfolyam: matematika, ábrázoló geometria, fizika I., kémia;,
közigazgatási jog, testnevelés II., testnevelés l, -- a heti órák száma
37. II. évfolyam, mechanika II., geodézia, alkalmazott kémia, szenek
kémiája, rendszeres ásványtan, tartók statikája, mechanikai tech-
nológia, géprajz, tüzeléstan! enciklopédia, testnevelés L, — heti
órák száma 42. III. évfolyam: felső geodézia, történeti földtan, kő-
zettani praktikum, elektrotechnika, telepismerettan, kalorikus és híd-
rogépek, Bányaméróstan, államszámviteltan, testnevelés, - • a heti
órák száma 42. IV. évfolyam: Bányaműveléslaii III.. széinelőkészítés
és Brikettezés, Bányagéptan II., Bányagéptani rajz, Bányamérés tan.,
Bányalérképszierkesztés, telepismcrettan II., üzemi géjpkísérletekt,
munkáskéned és, a bányászat története, bányaműveléstani gyakorla-
tok, -- á. heti órák száma 36.

1940-től kezdve a tárgyak szaporítása nélkül, újabb félévvel
9 félévre bővül a tanulmányi idő, hogy így csökkenthető legyen a
magas heti órák száma. Ehhez járul még, hogy. a kettős szigorlati
rendszert hármas szigorlati rendszerre változtatlak. E kettős újít-ás
a tanulmányi előmenetel megkönnyítését célozza és attól az ered-
ményesség fokozódása várható.

Szebb jövő felé ...

Könyvünk megjelenése előtt néhány, nappal, 1937. október hó
16.-án nyitotta meg az egyetemi rangra emelt bányamérnökképzö
ősi intézmény 202-ik évét, az 1937—38. tanévet a műegyetem tudós
rektoraj gróf Teleki Pál. A közgyűlésen a kar új dékánja, Boíh
Gyula azt a biztató bejelentést tette, hogy emelkedik a hallgatóság
száma, ami körülbelül mo;st érte el a szükséges első. évi létszámot.
Összes beiratkozó volt 219, melyhői bányász 56, általános kohász 36,
fémkohász 16, vaskohász 10 és erdész 101.

A megnyitó előtt tartott Veni Sanctéra Glatílíelder Gjoda csanádi
püspök magasszárnyalásu hes.'édel intézeti az ifjúsághoz, mellben
komoly intelem csendült meg. A technika és a tudás — mondotta
a püspök — diadalmas korát éli, de a nagy haladás is szédítő diadal
melleit az ember boldogságban nem haladt előre, hanem egyre
boldogtalanabb lett, sőt úgy érezzük, hogy napjainkban soha nem
tapasztalt bizonytalanságba jutott. Ennek oka pedig az, hogy az
ember az isteni parancs végrehajtásában -- hódítsátok meg a földet!
elvesztette szellemi íelsőbbségét s az anyag szolgálatába szegődött.
Csak az anyag szolgaságából való kiemelkedés, szellemi felsőbb-
ségünk helyreállítása az anyagiassággal szemben, hozhat igaz s
tartós boldogságot. Helyre kell állítani az Isten, az ember és az
anyagi világ közötti helyes kapcsolatot.
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A műegyetem soproni bánya-, kohó- és erdőmérnöki kara
és a múlt évben kezdett, s ezután minden évben megrendezendő
soproni műszaki nyári egyetemi előadások azt a célt szolgálják,
hogy magyar földön az anyagot is Isten és a haza szolgalatjai
állítsuk. A természettudomány nem lehet válaszfal Isten és ember
között, sőt inkább értelem feletti hit érzelmévé kell tisztuljon az
isteni parancs betöltésére.

Az ezeresztendőn át vérrel szentelt drága magyar föld öt felá
szakítva várja Istentől elrendelt egységének összeforrását. De ehhez
a forrasztáshoz szükség van a magyar bányászat tudományos fel-
készülésére és áldozatos munkájára is. Adjon hozzá a Mindenható
minden magyar bányásznak, a legkisebbtől a legnagyobbig

1937. október hó Jő szerencsét!

Or«nstein és Koppéi
Magyar Részvénytársaság

Budapest, Vilmos császar-ut 31.



Csonkamagyarország
jelenlegi bányaüzemei.

(Betű szerinti sorrendben.)



Ajka.

Az ajkacsingervölgyi szénbányászat - - az Ajkai Kőszénbánya
Rt. birtokában — Csingervölgy a Bakony nyugati oldalán, Veszprém
vármegye devecseri járásában, Ajka nagyközség közelében fekszik.
A környék legmagasabb csúcsának, a 601 m magas Kabhegyneik
északi oldalán elterülő vízvezető mellékvölgyek vízéL gyűjti a vad-
regényes Csinger patak völgye, mely a bányászat megkezdéséig
lakatlan vidék volt,

A bányászat Ajka község határában, a völgy felsőbb részein
indult meg és a széntelepck fejtése északkeletről délnyugat felé)
halad a kibúvásoktól a mélység felé. ;

.Ökológiailag a csingervölgyi szénelőfordulás felsőkrétakorű
gosau-faciesü kőszén, melynek fűtőértéke 4000—4500 kalória.
Tisztán fából keletkezett, metán nyomokban sem fedezhető fel
benne. Érdekes tulajdonsága, hogy helyenként átlátszó sárga
'megkövüli gyantaféleséget, a hivatalosan «Ajkait* -nak nevezett bo-
rostyánköt tartalmaz, melyben nagyritkán teljes épségben megtar-
tott rovarmaradványok lelhetők fel.

A nagyszámú szónréteg agyagrétegektől körülvett három fő
márgaréteg csoportban beágyazásként helyezkedik el. - \A. körül-
vevő felsőkréta-agyag fedője eocén mészkő, feküje alsókréta mészkő.

- A fejtésre érdemes telepek az alsó márkacsoportban találhatók,
u. m. l-es, II-.es, a légkö/le és a III-as telep, míg <a középsőben, az
u. n. borostyántelep méltó említésre. - - Ezek a s/cénrétegek 0.3 és
4 ni vastagság között váltakoznak és kedvező fedőkőzet mellett
rázócsúzdás frontfejtéssel a 0.6 m vastag széntelepeket is jó ered-
ménnyel fejtik.

A csingervölgyi szénkibúvások alapján legelőször Puzdor Gyula
földbirtokos kezdett kutatásokat 1865-ben. Hóul bányamérnök kije-
lölése alapján a kutatásokat a jelenlegi csingervölgyi szárnyvasút
végállomása közelében igen kezdetleges eszközökbe! végezték és az
aránylag gyenge eredmények folytán abbahagyták.

1866-ban Hantken Miksa végzett geológiai vizsgálatokat a Puz-
dor birtokon és a vizsgálat eredményeként 1869-ben több nagyobb
budapesti cégből álló társaság megszerezte a földbirtokostól a szén-
jogot és megindították a rendszeres és tervszerű kutatást'. 1870-ben
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lemélyítették a «Krisztina» és «Emma» aknákat, 1871-ben a <Gyula»
tárót, 1872-ben pedig az «Ödön» tárót telepíettlék.

A bányászat ettől az időtől fokozatosan fejlődött. Rövi-
desen leimélyítették a «Zichy» aknát és 1882-ben a termelés már
elérte a 79.000 tonnát. - - 1888-ban mélyítették le az első müveletek-
től 2 km-inyire nyugatra fekvő «főakinát», mely kb. 20 éven át bonyo-
lította le a termelés nagyobb részét. - - 1894-ben már 120.000 tonna
volt a termelés és ez a teljesítmény, kisebb-nagyobb ingadozásokkal
1911-ig meg is maradt. — Közben 1903-ban üzembe helyezték a
128 m mély, «Ármin» aknát, mely ma is a bánya főszálltíő aknája.

1912-ben nagy visszaesés következett be a termelésben.
Ekkor ugyanis az új villamosközpont és a modern elektromos, erő-
sebb szivattyútelepek építése közben, tehát ezek üzembe helyezése
előtt, a bánya két helyén, egymástól függetlenül váratlan és igen
H3gy vízbetörések elöntőitek a bánya mélyebb szintjeit. - - Ebben
az évben a termelés kb. az addiginak 25%-rá esett vissz^a, alig!
fedezve a bánya saját szükségletét.

A következő években ismét fokozatosan növekedett a termelés
és 1918-ban elérte a 74.000 tonnát, majd az 1919. évi visszaesés
(44.000 tonna) után tovább emelkedett és meghaladta a régi maxi-
mumokat is.

A termelés fokozását és biztosabb lebonyolítását célozza az
1927. év elején üzembe helyezett 1.2 km hosszú «György» szállító-
és víztáró, mely a szálltíóakna közepetáján kiágazva az osztályo-
zóhoz vezet. - - Ez a megoldás egyúttal a bánya tekintélyes víz-
mennyiségének félmagasságra való .emelését eredményezte és ezáltal
nagy energiamegtakarítást tett lehetővé. Ugyancsak 1927-ben'
készült el az új «Köleskepe» akna, mely eddig csupán, mint behúzó
légakna szerepelt, jelenleg azonban aknaszállítógéppel lesz felsze-
relve, hogy, mint második szállítóakna szolgáljon. 1935-ben nyitották
újra a bányászat kezdetén üzemben volt «Gyula* tárót, hogy a
környékén különböző technikai okokból benthagyott szénvagyont
kitermelhessék. i

A különböző és a bánya műszaki fejlődését célzó intézkedések
folytán 1936-ban a bánya össztermelése kereken 200.000 tonnát ért el,
az üzem további fejlesztése révén azonban a közeljövőben már a
300.0ÍK) tonnát fogja meghaladni.

A fúrásokkal és feltárásokkal megállapíttatott, s eddig még ki
nem termelt szénvagyon 70 millió tonna körül mozog.

A fejtésmód omlasztásos, részben kézi tömedékeléssel, mert
iszaptömedékelésre alkalmas anyag nincs.

A bányaművelés főbb nehézségei között említhetők a művelés
alatt álló telepek fölött közel elhelyezkedő agyag okozta főtenyomás,
valamint az alatta közel lévő agyag folytán felélpő talpduzjziadás.
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Nem kis nehézséget okoznak a gyakran fellépő vetődések, melyek
a legkisebbektől a 80 méteres nagyságúig fellelhetők. Végül meg-
nehezítik a bányászatot az állandó jellegű, jelentős mennyiségű
vízhozzáfolyások, melyek az összefüggését vesztett záró agyagré-
tegen ál a fedő és a fekü mészkőből jutnak a bányaműveletekbe.
Az állandó jellegű vízhozzáf oly oly ások 8—10 m3-t tesznek ki per-
cenként és ez a körülmény, valamint a sokszintü vízemelés és a
gyakori ereszke-szállítás magyarázza a súlyos teherként szereplő,
viszonylag nagymérvű, kiterjedt gépüzemi felszerelést.

A szénbányászat fejlődésével karöltve járt a gépi berendezés
fejlődése is, illetve a fejődés szükségessíé tette a modern gépi beren-
dezés létesítésiét.

A trubinák gőzszükségletét 3 drb egyenként 200 m2 fűtőfelületjü
BW kazán szolgáltatja, 13 atm. üzemnyomással, 300'C túlhevítéssel.

A vízmelegítőgépek száma aránylagosan nagy: A beépített tarta-
lékokat is beleértve 14 darab körforgószivattyú percenként 500—8000
liter (perctelj esítménnyel és további tartalékul 2 darab konden-
zációs percenként 2000+3000 liter) teljesítményű gőzszivattyú.

Az üzemben lévő szállító-, szellőztető- és jövesztőgépek száma
a bányában 25—30 drb között változik. A termelési költségek apasz-
tását különösen elősegítette a jövesztőgépek üzeme. 1928. óta elek-
tromos hajtású rázócsnzdák és egy nagy típusú láncos réselőgép
van üzemben. Ezek a gépek lehetővé teszik olyan vékony szén-
telepek gazdaságos lefejtését, melyeknek leművelése négente csak
súlyos ráfizetéssel történhetett volna mieg. _A villamoshajtású rázó-
csúzdák egy, gyakorlatban jól bevált fejtési módszerrel megoldották
azt a nemzetgazdaságilag nagyon fontos kérdést, hogy a vékony
telepek is kitermielhetők legyenek.

A bányatermékek szemnagyság szerinti elkülönítését és a meddő
eltávolítását modernül berendezett osztályozómű végzi Seltner-rend-
szerű forgórostával, vibrátorokkal, gumi-, illetve acél válogatósza-
lagok segítségével. Az osztályozómű napi feldolgozóképessége 1500
bonná. A kiválogatott alacsony, széntartalmú meddő és csigás szén
a villamosközpont kazánjaiban kerül eltüzelésre és így az el nem
adható kiskalóriájú bányaterméket a bányászat energiaszükségle-
tének előállítására használják fel.

A vasúti kocsikba került, eladásra kész szenet a bányavállalat
saját rendes nyomtávú gőzmozdonyaival szállítja szárnyvagútján
Ajka állomásra. Tartalékmozdonyokkal együtt a bányának1 4 darab
mozdonya van.

A bányaüzemmel járó mellékmunkákkat (bányafaelőkjészítés,
műhely, szellőztetés, stb.) a külszínen kb. 20 drb, többnyire elektro-
mos meghajtású gép látja el.

A bánya melléküzeme az ajkai állomás mellett Iévőe a bánya-
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telepi villamjosközponttal távvezetékkel összekötött modern Hoff-
raanii körkemencés téglagyár, melynek üzemgépei (prés, felvonó)
szintén elektromos meghajtásnak.

AJacska.

'Borsod várni egy e területén fekszik a lefejtésre kerülő neogón
felsömediterráii barnaszéntelep.

Amnavölgy.

Esztergom vármegye területén fekszik. Óliarmaclkori eocén
barnaszéntelep, körülbelül 4000 kalórii f ütőér lék ü szénnel. A Sal-
gótarjáni Kőszénbánya Rt. tulajdona. (Lásd Salgótarján.)

; Baglyasalja.

Nógrád vármegye területén fekszik, neogén elsómediterrán bar-
naszéntelep. Évente két és fél millió métermázsán felüli termeléssel.
SzénelőkészíLömüvel felszerelve. 4800 kalóriás fűtőértékű szenet ter-
mel. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. tulajdona. (Lásd Salgótarján.)

B akony cserny e.

Veszprém vármegye területén Fekszik, Óharmadkori oligocén
széntelep. 3900 kalóriás fűtöérlékü szenet termel. A Kisgyóni-Bakony-
vidéki Egyesült Kőszénybánya Rt. tulajdona.

Badacsonytomaj.

Veszprém vármegye területéén fekszik. Körülbelül 600 munkást
foglalkoztató bazallbánya. A Badacsonyi Bazaltbánya Rt. tulajdona.

Baksaháza.

Nógrádvármegye területén fekszik. Neogén lelsómediterrán bar-
naszéntelep.

Barcika.

Borsodvármegye területén f ekszik. Neogén felsőmediterrán bar-
naszéntelep. Körülbelül 3600 kalóriaértékű szénnel.

Bánfalva.

Borsodvármegye területén fekszik. Neogén felsőmediterrán bar-
szétnelcp. Körülbelül 3600 kalória fütöérlékíü szénnel.
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Bánszállás.

Borsodvármegye [őrületén fekszik. Neogén felsőmediterrán bar-
naszéntelep. Körülbelül 3400 kalóriás barnaszénnel. Évi termelése
fél millió mázsán felül van. A Bánvölgyi Szénbánya Rt.-iiek, mint
Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. társvállalatának tulajdona.

Becske.

Esztergomvármegye területén fekszik. Óharmadkori eooén szén-
telep. KörülbelüJ 3500 kalóriás barnaszénnel.

Bcrcnte.

Borsodvárniegye területén fekszik. Neogéu Felsomediterrán bar-
naszéiitelep. Körülbelül 3800 kalória fülőértékü szénnel. Borsodi
Szénbanyák Rt. tulajdonát képezi.

B Fcnnber gbány a.

iSiopronvármegye területén fekszik, Sopronnal 10 km műúL köli
őssac. Az út Sopronbánfalván keresztül mindjobban összeszűkülő
völgyben, hegyi patak mentén halad déli irányban. Az 1750 és
1760 közöüi években kezdődött meg a soproni hegység azon részén,
melyen mosl Brennberg terül el, a szén bányászata. 1789-ben egy
Schneider nevű bányász már 2000 bécsi mázsát termelt és 12 évre
40 forintért bérbe is vette a bányát. Hét osztrák nemessel társult,
akiknek a császári udvarban; úgylátszik nagy befolyásuk volt, mert
Ferenc császár egész családjával 1797-ben meglátogatta az üzemet,
sőt szenet is fejtett. 1800-ban Ferdinánd főherceg, 1801-ben Lipót
király fiai tettek látogatást. Ennek az lett az eredményié, hogy a
bánya bérletéi a kincstár a társaságtól átvette és 1835-ig közvetlenül,
azután pedig 1878-ig bérlők útján műveltette a bányát.

1797-ből megmaradt okmányok szerint 12 krajcár volt a város
lakói részére megállapított métermázsánkéíili szénár s idegenek 17
krajcárt fizettek. Természetesen csak a nagy, széndarabokat lehetett
értékesíteni, a 2 cm-nél kisebb szón a hunyora került, ott a levegőn
elégett. El lehet képzelni, hogy mily füst jelezte a helyeket, hó) a
széntermelés folyt s az ez időben először alkalmazott Brennberg
elnevezés származása ez okban 'eléggé plausibilisnek látszik.

A külfejtéssel művelhető szénkibontások a szénnek ily gazda-
ságtalan értékesítése folytán csakhamar kimerültek. A szénteljep
iránya mindinkább a mélység felé mutatott, 181.0 körül a bérlők már
a mélyműveléssel való rendszeres oányászkodásra kényszerültek
áttérni 1812-ből ismeretes az első táró Ferdinándi stollen néven s
ennek légellátása céljából a Theresien-aknát kényszerültek meg-
építeni.
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50 méternél nagyobb mélységre a szállító, vízemelő és szellőz-
tető berendezés hiánya, valamint a rossz világító eszközök miatt
sehol sem hatoltak le s a vízeket egy 400 méter hosszú alkaron
vezették le.

1840-ben építették az első kazántelepet egy gőzszállítógéppel
kapcsolatban, melyet a Rudolf-akna gárdozata felett építettek fel.
Ez volt a magyarországi szénbányászatnál alkalmazott első gőzgép.

Miután a széntelepeknek csak a víznívó feletti részeit művelték
ki, a területek lefejtése rohamosan haladt s az óbrennbergi terület
már 1856-ban kimerült, 1857-ben a vízválasztón túl - - a mai sport
pálya helyén - kezdték az Erzsébet-aknát mélyíteni, melynek szá-
mára vízlefolyásról nem gondoskodhattak s itt alkalmazták -első
ízben szivattyút. Ennek segtíségével 105 méter mélységbe hatoltak
s mintegy 100.000 vágón szenet tártak fel. Már 1840-ben szénhiány,
jelentkezett, mely a kincstár bérlőit arra kény szeri te tfie, hogy :az)
óbrennbergi maradékpilléreket újból felkutassák s végül, hogy, 1878-
ban a bérletet raeg is szüntessék.

1883-ban volt a széntermelés mélypontja. 1884-től 1888-ig mé-
lyítették a Sopron-aknát.

Brennberggel majdnem paralel megindult a bányászkodás a
hegygerincen, mint vízválasztón túl eső völgyekben, Récény és
Nyék határában. Az 1880-as években kezd hg. Esterházy bányász-
bodni, később pedig gr. Arachwitz is. Itt a bányászat sohasem volt
olyan életképes, mint Brennbergben, mert a szén sokkal gyöngébb
minőségű lignit volt, amely, nem bírta a brennbergi szén versenyét.

A legnagyobb széninség idejében hirtelen egy külszíni telepre
bukkantak, amelyből négy évig födözték a szükség!étiét. Ez alatt
ellehetett készülni a mélyniűveletekkel.

1927-ben indult meg az új Hermes-akna lemélyítése. Ez 370 m
mély, és Brennbergtől nyugatra esik. Közben kitudódott, ,hogy ez
sem elég mély. A szíéntelep még lejebb súly ed a mélység f síé és a
bányász dacolva az elemekkel, csökönyös munkával követi és ki-
kaparja, kibábázza, a napvilágra kényszeríti a technika legértékesebb
kincsét: a kalóriát. (

]Fű tő értékre nézve a brennbergi szén 4200—5400 kalória közt
ingadozik, aszerint, hogy melyik telepből való a szén.

Brennbergbámya bérlője 1912-óta a Poprádvidéki Kőszénbánya
K.-T., mely 1928-ban beolvadt .az Urikány Zsilvölgyi Magyar Kő-
szénbánya R.-T.'be. Ügy Sopron városától, mint a hg. Esterházy
hitbizománytól bérli a szén kibányászásának jogát.

A termelés iévről-évre növekszik és lassan eléri a régi idők
csúcsteljesítményeit is. 175 év alatt a mai napig 6,000.000 tonnát
termiéit a bánya, aminek legnagyobb részét Sopronban és környé-
ikén fogyasztották el. Régen keresett volt a brennbergi szjén és
még Bécs világítógáz szükségletét is brennbergi szénből fedezték.
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A bányatelep bejáratánál őrködik Bogenriegel glédában álló
munkásházikóival. Itt feltűnik két hatalmas épület a legújabb épít-
kezési stílusban: nyugdíjas otthonok. A dolgozok emelték a mun-
kában elfáradt társaiknak.

Nevezetes intézménye a kb. 800 főből álló munkásságnak, a
társpénztár. Saját maga kezeli a betegsegélyezést, kitűnő orvost
tart, a Borbála akna közelében, a munkásfürdőnél teljesen modern
ambulatóriumot szerelt föl, sok-sok munkást utal gyógyfürdőkbe,
iszíana tóriumiokb a.

Bükszék.

Heviesmegye területén fekszik. Magyar Kir. állami üaem. Az
olajfurás mai átlagos termelése napi egy. vágón (15.000 liter) olaj.
Az üzem jelenleg körülbelül 130 munkást foglalkoztat.

Csíbaj.

Nógrádvármegye területén fekszik. Ncogén alsómediterrán bar-
tnaszéntelep. Körülbelül 4050 kalőriás fütőértékü szenet termel. A
Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. tulajdona. (Lásd Salgótarján.)

Csőinek.

Esztergomváfrmegye területén fekszik. Öharmadkori eocén bar-
naszéntelep. Körülbelül 4800 kalóriás szénnel. A Salgótarjáni Kő-
szénbánya R.-T. tulajdonát képezi, (Lásd Salgótarján.)

Diósgyőr.

Borsodvármegye területén fekszik Neogén f első mediterrán bar-
íiaszéntelep. Körülbelül 3800 kalória fütőértékü szenet termel, A
Diósgyőri Szénbánya R.-T. tulajdona.

' Disznösliorvál.

iBiorsodvárniegye területén fekszik. Keogén felsőmediterrán bar-
naszéntelej). A Borsodi Szénbányák R.-T.-nek, mint a Magyar Álta-
lános Kőszénbánya R.-T, leányvállalatának tulajdona.

, Dorog.

Esztergomvármegye területén fekszik. Öharmadkori aodén bar-
naszéntelep. Körülbelül 5200 kalória fütőértékü barnaszenet termel.

A bányaüzemmel kapcsolatos a teljesen modern berendezésű
szénlepánoló és brikettező üzem. Ezeknek termékeként kerül for-
galomba a dorogi lojásbrikett, mely körülbelül 5600 kalória ftütő-
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értékű, a dorogi sajtolt kokszbrikett, mely. körülbelül 6500 kalória
fütőértékü.

A Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. tulajdona.
Melléküzemei közül megemlítene!ők: elektromos erőközpont,

mésztelep és karbidgyár, kátrány felkolgóüzem, azonkívül fűlő- és
telítő'olaj feldolgozó üzem.

A mésztelep terméke a dorogi szénsavas lakarmánymész
'A szénosztályozótól a vasúti vágányokat gumi szállító szalag-

gal áthidalva közel 6 kilométer drótkötélpálya épült, mely a Dunai
rakodóhoz vezet.

jlgy a tengelyen való szállításnál léivyegesen oicsóbb vizén való
szállítással továbbítják a szenet és a termékeket.

ÍN apónként körülbelül 100 vagon szén szállítására képes.
A bányatelep szociális intézményei a társulat költségén épít-

tettek és tartatnak fenn, igy a munkásoüihon, 60 ágyas kórház,
iskolák és óvodák.

Edelény.

Borsod vármegy e területén fekszik. Neogén felsőmediterrán bar-
na szén lelép. Körülbelül 3800-tól 4100 kalóriás fmtőértékü barna-
szénnel. Körülbelül napi 30 vágón teljesílőképesség'ü az üzem. Jelen-
leg két lajtaaknával és körülbal ül 320 munkással dolgozik.

Az edelényi vasútállomási rakodóhoz 3300 méternyi távolságban
van és a szenet az üzemtől sodronypályán száll ít ják.

A bánya az Edelényi Kőszénbánya Vál la la t R.-T. tulajdona.

telep.

Egerbaklii.

Hevesvármegye területén fekszik. Szarmata korú barnaszén-

Egercsehi.

Hevesvármegye területén fekszik. Szarmata korú barnaszén-
telep. A szén mosott minősége eléri a 4000 kalóriás fűtőértéket. Az
Egercsehi Kőszénbánya és PorÜaiidcementgyár R.-T. tulajdona.

Eplény.

Veszprémvármegye területén fekszik.

Etes.

Nógrád vármegy e területén fekszik. Neogén alsóingdilerrán bar-
naszéntelep. A Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. tulajdona. (Lásd
Salgótarján.)
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Farkaslyuk.

Borsodvármegye területén fekszik. Neogén felsőmediterrán bar-
naszéntelep. Körülbelül 4000 kalóriás fiitőérlékü szenet termelnek,
évi két és fél millió mázsa feletti mennyiségben.

A Rimamurány-.Salgótarjáni Vasmű R.-T. tulajdona.

Fedémes.

Hevesvármegye l érül étén fekszik. Szarmatakor ií barnaszéntelep.

Felsőnyárád.

Borsodvármegye területén fekszik. Neogén felsőmedilerrán bar-
naszéntelep. Körülbelül 3400 kalória f ülőérték ü barnaszén kerül
lefejtésre.

Gáut

Fehérvármegye területén fekszik. Bauxitbánya.. Az Alumínium-
érc Bánya- és Ipar R.-T. tulajdona.

Gyöngyös.

Hevesvármegye területén fekszik. Ponlusi-paiinoniakorú lignit-
telep. Körülbelül 2200 kalória fűtőértékkel.

A Gyöngyösi Szénbánya és Téglagyárak R.-T. tulajdona.

GyöngyÜs-Oroszi.

Hevesvármegye területén fekszik. Ezidoszerinl s z ü n e t e l ő
cinkércbánya. Az Urikány-Zsilvölgyi B -T. tulajdona.

Gyön gy ős-Tar j án.

Hevesvármegye területén fekszik. Pontusi-pannoniakorú lignit-
telep.

Halimba.

Veszprémvármegy.e területén fekszik.

Her«csény.

Esztergomvármegye területén fekszik.

Hevesaranyos.

Hevesvármegye területén fekszik. Ponhisi-pannoniakorű lignit-
lelep.
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Hidas.

Baranyjavármegye területén fekszik. Liászkorú fiebeteszéritelep.

Hódoscsépány.

Borsodvármegye területén fekszik. Neogén felsőmediterrán bar-
naszjéntelep,

Inolapuszla.

Veszprémvármegye területén fekszik. Óharmadkori oligocén
barnaszéntelep. Körülbelül 3800 kalória fütőérlékü szénnel.

A Kisgyóni-Bakonyvidéki Egyesült Kőszénbánya Rt. tulajdona.

Ipolytarnóc.

Nógrádvármegye területén fekszik. Neogén felsőnnediterrán bar-
naszéntelep.

A. Salgőíarjáni Kőszénbánya R.-T. tulajdona. (Lásd Solgótarján.)

Karán cskeszi.

Nógrádvármegye területén fekszik. Neogén alsómediterrán bar-
naszléntelep.

A Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. tulajdona. (Lásd Salgótarján)

Karancsság.

Nógrád vármegy e területén fekszik. Neogén alsómediterrán bar-
nasaéntelep.

A Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. tulajdona. (Lásd Salgótarján.)

Kazár.

Nógrád vármegye területén fekszik. Neogén alsómediterrán bar-
naszéntelep. Harmincöt centiméteres barnaszénréteget is fejtenek.

Körülbelül 850 munkással dolgozik. Évi termelése meghaladja
a két és fél millió mázsát.

ASalgótarjáni Kőszénbánya R.-T. tulajdona. (Lásd Salgótarján.)

Királd.

Borsodvármegye területén fekszik. Neogén felsőmediterrán bar-
naszéntelep. Körülbelül 4000 kalóriás szénnel.

A Borosdi Szénbányák R.-T.-nek, mint a Magyar Altalános
Kőszénbánya R.-T. leányvállalatának tulajdona.
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Kisgyóai.

Vieszprémvármegye területén fekszik. A Bakonyvidéki Egyesült
Kőszénbánya R.-T. tulajdona.

'A Bakony, északi peremét képező, egyébként a délkeletről
északnyugat felé lankásan dűlő nagy tési triász plató fődblomit
tönüieghegység elő tag jaként tekinthető. A Mellárvonulat északi oldatát
egy, markáns törésvonal vágja el a Gaja patak völgyétől. ,

E hegységvomüat mezózós képződményű álaphegységnek vi-
szonylag mélyebb nívóban elhelyezkedett röge. Északi részének föl-
építésében váltakozik a rhaetium, jura és kréte, melyeknek nyúlvá-
nyaiba transgredált és köpenyszerűleg települt az eocén megle-
hetősen tarka réteg sora, még pedig a középső eocénnek az a
színtje, mely széntartalmú képződményekben végződik és az alap-
hegység szélén kiékelődik.

K medenceszerű nyulványképződményekbeii az eocén viszony-
lag elég ép állapotban megmaradt.

Az alaphegységen közvetlenül foglal helyet a középső eocén
széntartalmú u. n. fornai rétegcsoportjának márga és széntartalmú
tagj.a, melyet követ az a közvetlen fedü félig sósvízü meszesmárga
képződnnénye; majd pedig a nummuliaiás mészkő után a felső eocén
glaukjonitos mészköve, mely rendszerint teljesen az alaphsgységre
közvetlenül transgerált. A rétegsort heleyenként törmelékes lösz-
takaró és hordalék zárja be.

[Erre a területre a triaraoni-bányászati veszteségeink tereitfék
a figyelmet. Az első szárnypróbálgatások 1921—1922. évre nyúlnak
vissza, amikor Freund Béla budapesti vállalkozó, mint e terület
bérlője, a vázolt infraoligooen denudációja által feltárt szénnyomo-
koii kutató aknácskákkal kísérelte meg a kutatási. Ily irányú kísér-
letet azonban megnehezítette a f ő szállító vonaltól való nagy. ttávol-
ság, ezért érdemleges bányászati tevékenység csak 1923. év tavaszán
indult meg, amikor a nevezett vállalkozó megállapodást létesített
néhai báró Wolfner Tivadarral, ki fedezte a szükséges kutató-fúrá-
sok költségeit, majd pedig azokkal már a .szűkebb értelemben vett
kisgyóni területen nyert kielégítő eredmény alapján még ugyancsak
1923. évben folyamatba helyezett, a területet a fősz'állító vonalon
fekvő Bodajk községgel összekötő 16 kni-.es, 760 mm-es nyomtávú,
12 kgnos sínekből lefektetett gőzüzemi vasútvonal megépítését, me-
lyet 1924. évi június hóban helyeztek hivatalosan üzembe és ezzel
a legnagyobb akadályt elhárították.

1923. évben lefolytatott kutató-fúrások alapján még ugyan-
azon év júniusában telepítették a rendelkezésre álló kültérszin szintje
fölött fekvő egy keleti és egy nyugati szénmező rész föltárására
két - - gróf Tisza István- és Tivadar nevű — tárót, melyek még
ugyanazon év folyamán telepet Is érteií. Ezzel azután elkezdődött
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az intenzivebb előkésztíés úgy, hogy "a közben épült vasút fenn
jelzett időben való hivatalos üzembevételekor ezen előkészítés már
tolyaiiérvü volt, hogy 15—'20 vagonos napitermelést tett lehetővé,
ami azután alapul szolgált az üzem szükségessé vált erősebb mérvű
fejlesztésiéhez. Ezt parancsoló szükséggé a 16 km-es vasút megépí-
tésével járt nagy befektetés, neinkülönöben e vasút fenntartási költ-
ségének arányosítása tette.

A fejlődés mérvét mutatja, hogy míg 1924. évben 230.990 má-
zsa volt a termés, addig 1935. évben 1,452.820 mázsa volt. 1936. év
termelése is 1935. év szintjein mozog.

IE fokozott termelést csak úgy s i k e r ü l i biztosítani, hogy a
jelzett és csak kisebb szénmezö részekre telepített kél táró pofá-
sára még 1929—1930. évben kihaj látott egy a bányatelepet képező
völgytől keletre fekvő nagy szénmezőre centrikusán telep ítélt András
lejtaknával, (mely 12°os dőléssel ha j tva 150 m-ben ütötte meg a
főtelepet és onnan annak átlagos GI:I-OS dőlésében tovább hajtva)
összaknamélysiége 1935. évben elérte már a 700 métert. Ennek to-
vábbhajtása folyamatban van. Ezzel paralel pedig 1931-1932. évben
ugyancsak k iha j lá s l nyeri egy nagyobb nyugati szénmezőre.

Minkéi lejtakna termelésének központos kezelését biztosítandó
a Honvéd lej lakna • azt az András lejtaknától elválasztó völgy
áthidalásával egy 100 m hosszú magas híddal lett a mindkét lejtakna
részére emelt felvonóház előtt lévő rakodó-osztályozóhoz fejlesztve.

Mindkél lejtakna termel vényét külön-külön, de közös felvo-
nóházba rszprell, Ölnie Sorg- rendszerű felvonók vontat ják a közüs
falazott rakodóra, ahol vibrátorral el látott rázott; riosliaberendezésen
át kerül az előákkílotl sortimenteknek megfelelően éplíetli hat: vá-
gányos rendezőben törlő 8 tonnás bányává suti kocsikba. Innen
90 HP-ös, Klien-Linder rendszerű mozdonyokkal lesz Bodajk feladó
állomás melleit emelt, magasrakodóra szerelt emelő-dón lő szer-
kezetlel róstarendszerű csúszókon át a nagy vagonokba helyezve.

A két lej lakna 24 órai teljesítőképessége egyenként 70—75
vagon.

.Külön, a lejtaknák mellett épített műhely biztosítja a jelenleg
400 darabból álló 500 mm nyomtávú, 5 q raksúlyu, faszekrényei
bányacsillepark fenntartását és bővítéséi.

A már ismerteteti két lejtakna kihajlásával egyidejűleg, addig
csak világítási célra fennállott kél kis erőtelep fokozatosan rendes
erőteleppé lett kiépítve.

A bányavasút-üzem áll 12 kg-os sínből épült 16 km hosszú, a
szükséges műtárgyakkal ellátott 760 mm nyomta™ vonalból, a végál-
lomásokon a szükséges méretű és berendezésű rendezőkkel, a vonal
menetidő beosztásának megfelelően három, egyenként 100 m hosszú
kitérőből úgy. hogy a beépített "teljes vonalhossz 18.55 km.
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A bányavasútüzem által megkövetelt külön műhely motorral
transmissió segítségével hajtott különféle (esztergapadok, gyalugé-
pek, vasfűrész, köszörű, fúrógépek stb.) munkagépekkel vau fel-
szerelve.

Az adományozott bányatelkek száma: 9 darab. Egyenként 4x
kettős bányamértékű telek, továbbá, 6 drb különböző itíéretű határ-
köz. A szénkutatási jog a jelenlegi bányászat terrénumát képező
kisgyónpusztai és nagygyónpusztai területen kívül biztosítva van
Inotapuszta és Sikátorpuszta területére, valamint Bakonycsernye
községek területére is, úgy, hogy a lekötött összterület közel 9000
katasztrális hold.

A bányaüzem röviden ismertetett, mai állapotának fokozatos
kiépítésével parallel történt a szükséges küllétesítmények és beren-
dezések biztosítása, valamint munkás-szociális létesítmények emelése,
melyek ma állanak: Modern bányaigazgatói irodaépületből, köz-
ponti fűtéssel; Bányaigazgalói lakásból, szintén központi melegvíz
fűtéssel; Nagy bányaüzenii raktárból; 5 mérnöki, illetve tisztviselői
lakásból; Bodajki szállítási irodából és ugyanott munkáspihenő; 43
szoba-konyha-kamrás és verandás modern munkáslakásból. A vál-
lalat által építetl és fenntartása alatt álló templom, iskola és tanerői
lakásból központi melegvíz fűtéssel. Cserkész, levente, lövészott-
hon színpaddal és hangosfilm vetítéssel felszerelve, munkásiolvasó-
kör, orvosi rendelő, csendőrpihenő, cserkész és sport szertárak stb.

Munkásfürdő. Mentőálloraási épület az előirt mentőkószíülékek-
kel és elsősegélynyújtási szerelékkel felszerelve.

Mentő gyakorló-táró, valamint tűzrendészeti felszerelések,
mentő és tűzoltó szervezetekkel. Kis- és hadipuska lőtér, football-
pálya és sporLtér különféle tornaszerekkel felszerelve, tekepálya,
stb. A munkásolvasóikört a vállalat saját költségén könyytárral
szerelte fel, napilapokkal és folyóiratokkal látja el.

Különös súlyt fektet a vállalat az ifjúság sport és nemzetvé-
delmi nevelésére, tehát cserkész-levente és lövészintézményeinek tö-
kéletes kiépítésére, minek folyománya, hogy a vállalat levente csa-
pala immár öt év óta a területileg illetékes testnevelési kerülethez
tartozó 5 vármegye összes csapatai között első helyen végzett.

A vállalat anyagi támogatásával a bányatelepen állandó da-
lárda és fúvós zenekar működik.

A vállalat központi irodája Budapest, Károly-körút .26.
A foglalkoztatott munkáslétszám évi állagban 450—500 fő, en-

nek megfelelően szükséges altiszti és felvigyázó személyzettel.
A vállalatnak 24 órai 8—10 vágó nos mésztermelésre beren-

dezett mészégető üzeme és 25—30 vagonos teljesítményű kőbánya-
üzeme nyomott gazdasági viszonyok miatt 1930. óta ideiglenesen
átmenetileg szünetel. E mészüzem részére a sz'ükséges mészkövet a
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Mellár hegységvonulat tetején levő elsőrendű meszet adó dachsteini
mészkőbányából 1.5 km-es végnélkül! kötélberendezés biztosította.

Kisharlyán.

Nógrád vármegy e területén fekszik. Neogén alsómediterrán
b ám ás z én te lep.

Kislerenye.

Nógrádvármegye területén fekszik. Neogén alsómediterrán
barnaszéntelep, 4200 kalória fütőérlékü szénnel.

Évi kél és fél millió métermázsán felüli termeléssel. A bányá-
hoz kapcsoll üzemek: elektromos centrálé, brikettgyár és szén élő-
kész l íőmű.

A Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. tulajdona. (Lásd Salgólarján).

Komló.

Baranyavárniegye területén fokszik. Liászkorú fékeié széntelep.
6100 kalória fütőértékü feketeszénnel.

M. kir. állami üzem,

Kondó.

Borsodvármegye területén fekszik. Neogén felsőmediterrán
barnaszéntelep.

Kurittyán.

Biorsodvármegye területén fekszik. Neogén t'elsőmediterrán;
barnaszéntelep. 3500 kalóriás f ülőérték ü barnaszénnel.

A Rimamurány Salgótarjáni 'Vasmű RLü tulajdona.
Évi terem-élése körülbelül fél millió mázsa.

Mályinka.

Borsodvármegye területén fekszik. Neogén fel s ő mediterrán;
barnaszéntelep.

Mátranovák.

Nógrád vármegy e területén fekszik. Neogén alsómédiíerrán
barnaszéntelep.

A Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. tulajdona. (Lásd Salgóiarján).

Máza.

Baranyavármegye területén fekszik. Liászkorú fekete széntelep.
A Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. tulajdona. (Lásd Salgótarján).
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Mccsekszabolcs.

Baranyavármegye területén fekszik. Liászkorú fekete széntelep.
6200 kalória fűtőértékű szénnel. Mosott minőségben eléri a G500
kalóriát.

A következő fajta brikettjei kerülnek forgalomba: bitumenes
dióbrikeít, körülbelül 6400 kalóriás fűtőértékkel, lisztes dióbriketti
körülbelül 62ÜO kalória fűtőértékkel és Duna-brikett, körülbelül 6300
kalória fűtőértékkel.

Az Első D.unagőzhajózási Társaság tulajdona,

iNógrádsipek.

•Nógrádvármegye területén fekszik. Neogén alsómedilerrán
barnaszéntelep.

Olaszfalu.

Veszprémvármegye területén fekszik.

Ormosp uszta.

Borsodvármegye területén fekszik. Neogén felsőmediterrán
barnaszéntelep, körülbelül 3400 kalória fütőértékü szénnel.

ózd.
Borsodvármegye területén fekszik. Neogén felsőmediterrán

barnaszénlelep. Körülbelül 4100 kalória fütőértékü barnaszénnel.
A Rimamuriny-Salgótarjáni Vasmű R.-T. tulajdona.

Parasznya.

Borsodvármegye területén fekszik. Neogén felsőmediterrán
barnaszéntelcp.

T.

Pálfalva.

ÍNógrádvármegye területén fekszik. Neogén alsómedüerrán
barna szent el ép. Körülbelül 4500 kalóriás fütőérlékü barnaszénnel.

Évi termelése két és fél milliómétermázsán felül van. Szénelő-
készííőműve és elektromos centráléja van.

A Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. tulajdona. (Lásd Salgótarján).

Pereces.

Borsodvármegye területén fekszik. Neogén felsőmediterráii
barnaszéntelep. Körülbelül 4000 kalória fíütőértékü szénnel.
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Mizserfia.

Nógrádvármegye területén fekszik. Neogén alsómedilerrán
barnaszéntelep. Évi két és fél millió métermázsán felüli szénterme-
léssel. Villamoserőközponttal és szénelőkészítőművel.

A Salgótarjáni Kő szénbánya R.-T. tulajdona. (Lásd Salgótarján).

Monosbél.

Borsodvármegye területén fekszik. Neogén f első mediterrán
barnaszéntelep.

Mór.

Fehérvármegye területén fekszik. Eocénkorú barnaszén két
telepben.. A fjelső telep két padban, az alsó telep általában egy
padban, van kifejlődve.

A felsőtelep két szénpadjának vastagsága 0.8-tól 4.5 méterig
terjed. Az alsó telep 2.4-től 5.6 méter vastagságú. Az első telepi
szén 4800, a második telepi 3900 kalória fütőértékü.

Átlagos évi széntermelése körülbelül egy millió 300.000 íné-
termázsa. A telepet a feladó állomásig körülbelül négy kilométer
hosszú iparvasút köti össze.

A szénosztályozót hétszáz méter hosszú siklópálya köti össze az
altáróval. Munkáslétszám körülbelül 600.

A bánya Zacskó és Társa Móri Kőszénbánya Vállalat R.-T.
tulajdona.

Mucsony.

Borsod vármegye területén fekszik. Neogén felsőmediterrán
barnaszéntelep, körülbelül 3600 kalória fütőértékü szénnel.

Nagy harca.

iBorsodvármegye területén fekszik. Neogén felsőmediterrán
barnaszén telep.

Nagybátomy.

Nógrád vármegy e területén fekszik. Neogén alsómedüerrán
barnaszéiitelep. Körülbelül 4100 kalória fütőértékü szénnel.

A Nagybátony-Ujlaki Egyesült Iparművek R.-T. tulajdona.

Nagygyórapuszta.

Veszprém várni egy e területén fekszik. Óharmadkori oligocén
barnaszéntelep, körülbelül 3800 kalória fütőértékü barnaszénnel.
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A Kisgyóni-Babonyvidéki Egyesült Kőszénbány,a R.-T. tulaj-

Nagymányok.

Barany.avánnegyében fekszik. Liászkorú fekete széntelep. Kö-
rülbelül 5900 kalória fütőértékü szénnel.

A .Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. tulajdona. (Lásd Salgótarján).

N«grád'becske.

Lásd Becske. • -

Pécsbányiatelep.

Baranyavármegye területén fekszik. Liászkorú fekiete széntelep.
Csonkamagyarország legjobb minőségű feketeszén előfordulása.

A termelt szén különböző válfajai, mint kocka, mosott dara
stb. szén,, úgyszintén a brikettgyár által előállított minőségeik közül,
pécsi szurkos tojásbrikett, lisztes dióbrikett és j>6csi Duna-brikett
'kerülnek piacra.

Kalória fűtőértékre legjobb minőségű a pécsi szurlklos tojás-
brikett, mely körülbelül 7100 kalóriás. Valamennyi termelt minőség
fűtőértéke felülmúlja a 6000 kalóriát.

A pécsvidéki feketeszéntelep évi átlagos termelése felülmúlja a
hét millió míétermázsát.

A széntermeléssel kapcsolatos berendezések: szénosztályozó
berendezés, ahol szemnagyság szerint szeparálják a bányából ki-
kerüli szenet, szénelőkészítőmű, mely a mosott szénfeleslegeket ter-
meli, azonkívül a brikettgyár, mely a szénport bitumenes kötésű
és lisztes formában állítja elő.

A telep geológiai alakulása folytán a bányavíz problémát
hatalmas méretű és modern szivattyútelep oldja meg.

Modern berendezésű elektromos centráléja adja a termeléshez
szükséges energiát.

A bánya az Első Dunagőzhajózási Társaság tulajdona.

Pécsujhegy.

Baranyavármegye területén, Pécs mellett fekszik. A pécsvi-
déki liászkorú feketeszén telep kerül kiaknázásra.

ítt is a hazai séznbányák által szénminőségek legjobbja kerül
lefejtésre. Kalória fütőiértéke az előbbi telepnél felemlített adaljok-
nak elei meg, tehát 6000 kalórián elüli.

'Az Első Dunagő»zhajózási Társaság tulajdona.
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Pilissjienüván.

Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye területén fekszik. A budai hegy(-
vidék óharmadkorú eocén széntelepe kerül kiaknázásra.

A szén fűtőértéke 4500 kalórián felül van.

Pilisvörösvár.

Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye területén fekszik. A budai hegy-
vidék óharmadkorú eocén széntelepe kerül kiaknázásra.

Pilisvörösvár Budapesti Kőszénbány.a R.-T. tulajdona. 1898-ban
nyílott meg a Pilishegy lábánál. A szénmedenoét északról a Pilis
hegy, nyugatról a piliscsabai hegyek, keletről a Nagy Kevély, délről
a Nagy Szénással a nagykovácsi hegyek határolják. A medence észak-
keleti-délnyugati irányban nyitott. A dolomitokkal határolt szén-
medenoe vetők által tagozott és ezáltal adódtak az egyes aknamezők,
még pedig a pilisvörösvári iLipót- és Új-aknai és a pilisszentiváni
Solymár, Erzsébet és Irma aknai mezők. A medencéket kitöltő ré-
tegek 70—80o/o-áL harmadkori üledékek adják, a fennmaradó 20—
30o/o a paleocénhez tartozik. A paleocéu alatt a dolomit alaphegység
fekszik. A dolomitra települő paleocén rétegek 10—22 m vastagok,
fontos szerepük jut a művelési helyeknek a karsztvizektől való meg-
védésben. Az ezután következő eocén legalsó tagját alkotják a barna
és szürke agyagok, valamint az édesvízi mészkő, mint a szénsorozat
állandó kísérője. A bányaművelés az Irma aknában kezdődött, majd
bekapcsolódik a termelésbe 1901-bcn az Erzsébet akna is. Lipót
akna 1905-ben, az Új akna 1917-ben, mig a Solymár akna 1924-ben
indul meg. Jelenleg művelés alatt csak Lipót és Solymár akna áll.
A szén a középső eocénben fekszik édesvízi mészkövektől leiepekre
osztottan. Az egész formációban öi telepet különböztetjkik meg,
ezek közül a legalsó 0-ás és a legfelső 5-ös telep helyenként hiányzik.
A formáció átlagban 21 m vastag lemüvelhető szenet tartalmaz.
Kalória értéke 4700.

(A művelés alatt álló Lipót ikerakna mélysége 246 m (—53 tszm.)
mig a Solymár akna mélysége 173 (—23 tszm.). Évi széntermelles,
260.0000 tonna. Melléküzemi berendezések: Villamos erőközpont,
kompresszortelep, sodronykötélpálya, láncvontatáSj szénosztályozás)
és brikettgyár. Munkáslétszám körülbelül 1150

Recsk.

Nógrádvármegye területén, Párád mellett fekszik. Magyar ki-
ráJyi állami rézércbánya. A mai Magyarország egyetlen rézércelő-
fordulása. Érce az enargit famalinittal keverve pyrittel fordul elő.

ÍA szegény, érctartalom miatt feldolgozása főleg nemesién (ara-
nyos ezüst), valamint pyrites elöfordulása(közvetve kénsavgyártási
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célokra) miatl rentábilis. Az ércet 1935-ig egyszerű flottálással dúsí-
tották fel a kohósítási hatásfok javítása végett.

1935-óta teljesen modern sZ'elektiv-Flottálással dolgoznak, a
bányatelep közvetlen közelségében lévő érceiőkészílőműben. Ezzel
az új eljárással lényegesen rentábilisabban dolgozik az üzem, mint
a régi módszerrel.

Aj jSTielektiv-flotálás eredménye két érckoncenlrátum. Az egyik
egyik az enargitdús, mely rézkohászathoz szolgáltatja a kiinduló
anyagól, a másik a prytes koncentrátmn, mely főleg a Jíénsavipar
körében nyer alkalmazást. Havi réztermelése körülbelül négy, mázsá-
ban jelölhető meg. A szemcsés elosztású nemesfém komponensból
körülbelül évi húsz kilógramm arany nyerhető. A 'bánya régi múltra
tekint vissza.

Tekintettel a meglehetősen szegény érctartalomra a kitermelés
többször szünetelt,

Az állami vétel előtt a Schmidt Testvérek tulajdona volt.

Rózsaszentmárton.

HJevesvármegye területén fekszik. Pontúsi-pannonia korabeli
lignittelep kerül kiaknázásra.

A termelt lignit fűtőértéke bányanedves állapotban körülbelül
2250 kalória, nemesített állapotban körülbelül 3800 kalória.

Az üzem 1918-ban kezdte működését. A bányával kapcsolatos
melléküzemek: egy, szénosztályozó, óránként harminc tonna telje-
sítményű iés öt szemnagysá gosztályt különít el.

A szemnemesítő körülbelül ötven munkást foglalkoztató [üzem,
mely a lignit nemesítését végzi.

Kazántelep, kompresszortelep, körülbelül egy kilométer hosszú
iparvasút, 6.3 kilóméler hosszú drótkötélpálya Rózsaszentmártonból
Apc-Zagyvaszántóra. A centrálé által termelt és az ezzel egyenértékű
fölhasznált energia évente meghaladja az egy millió kw órát. Mun-
káslétszám a bányánál és a hydrálótelepnél együttesen kb. 570.

Évi széntermelése körülbelül agy millió 600.000 métermázsa.
A bánya a Mátravidéki Szénbányák R.-T. tulajdona.

l inda hány a.

Bűrsodvármegye területén fekszik. Csonkamagyarorsz.ág leg-
jelentősebb vasércelőfordulása.

Az érc vaspát vagy; sziderit és ennek málási terméke a Unoanit
vagy barnavasérc.

Évi termelése meghaladja a három millió mázsát.
A Rimanuirány Salgótarjáni Vasmű RR.-T. tulajdona.
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jSajolászlőfalva.

Borsodvármegye területén fekszik. Neogén felsőmediterrán
barnasz'éntelep.

Körülbelül 3800 kalória fütőértékü barnaszén kerül kiakná-
zásra.

Sajófcaza.

Borsodvárniiegye területén fekszik. Neogén f első mediterrán
barnaszén tel ép, 3500 kalórián felüli szene kerül kiaknázásra.

'Sajókazinc.

Borsodvármegye területén fekszik. Neogén felsőmedilerrán bar-
naszéntelep. Körülbelül 3500 kalória fütőértékü szén kerül lefejtésre.

A Borsodi Szénbánya R.-T., mint a Magyar Általános Kőszén-
bánya R.-T. leányvállalatának tulajdona.

'Sajószoutpéter.

Borsodvárniiegye területén fekszik. Neogén felső mediterrán bar-
maszéntelep. Körülbelül 3800 kalória fütőértékü barnaszenet fej-
tenek le.

IÁ Borosodi Szénbányák R.-T., mint a Magyar Általános Kőszén-
bánya R.-T. leányvállalatának tulajdona.

Salgő.

'Nógrád vármegy e területén fekszik. Neogén alsómediterrán
barnaszéntelep kerül kiaknászásra.

A 'Rimamurány Salgótarjáni Vasmű R.-T. tulajdona.
Évi termelésié egy millió métermázsán felül van.

Salgótarján.

.Négrádvármegye területén fekszik. Neogén alsómediterrán
barnaszéntelep. Rostált aknaszenének fűtőértéke 4300 kalória.

Brikettgyára körülbelül 5000 kalória fütőértékü brikettet termel.
"Kapcsolt üzeme még a szeparátor és szénelőkészítőmű.

A salgótarjáni niagy. iparvidék kifejlődésének első állomása
volt, amennyiben ez Csonkamagyarország egyik legrégibb és leg|tia-
gyobb múltú bányája.

[Salgótarján nevéhez fűződik a mai fejlettségében egyik legna-
gyobb válalatunknak, a ma Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. nevét
viselő vállalatnak a salgótarjáni széntelepeknek felfedezése, a mnnka
megindulása és később hazánk más részében is a fenti vállalat



249

alatt működő, illetve tulajdonát képező, több bánya működése. Az
alábbiakban közöljük a történetét.

'A bánya fölfedezésének érdeme Pest városa egyik polgárát
illeti meg. 1766. október 6.-án felhívást kapott Pest városa a helytartó
tanácstól, hogy kőszéntelepek fölkutatására vonatkozó hirdetményt
tegyen közhirré és a kamara 50 aranyat ígért annak, ki kőszéntelepet
talál. A hirdetésnek eredménye lön, mert jelentkezett két pesti,
polgár, aki ilyen telepet ismén; a telep a salgótarjáni volt. A városi
tanács rövidesen jelentette a kamarának, hogy, két helybeli kádár-
mester jelentkezett előtte s azt állította, hogy, Nógrád megyei So-
moskő mellett szén telepet találtak. E jelentés alapján a városi tanács
kérte a kamarát, hogy adja ki számukra az ígért 50 arany, jutalmat.
A dolog azonban nem ment simán, a kamara nem adta könnyen
az 50 aranyat, előbb nreg afcart győződni a felíedezsé értékéről;
bővebb jelentést és szénmintát kért. Azt kívánta továbbá a kamara
a várostól, adjon felvilágosítást arról is, hogy hol van a fölfedezett
széiitelep, kinek a tulajdona, mennyi szén vajn ott s ismerték-e a
széntelepet már előbb is? Erre a városi tanács később részletesen be-
számol a fölfedezésről. E szerint Matusek Vencel pesti polgár és
kádármester körülbelül 2 esztendővel azelőtt a sógorával Fischer
Antalal, aki ugyancsak kádármester volt, Nógrádmegyében járt, a
hol ifj. báró Pélerffy, tarjám erdejében a mestersége folytatásához
megvásárolt fát vágatta ki. Ez alkalommal hallotta az odavaló mun-
kásoktól, hogy. kb. 2000 lépésnyire a favágatás helyétől van egy,
begy, mely állandóan füstölög; kíváncsi volt rá, hogy mi a tünemény
oka s felbérelte az erdőőrt, hogy, vezesse a szóbanforgó hegyhez,
Ott aztán megállapította, hogy a hegy saenet tartalmaz, sőt nagyobb
kiterjedésű szénmedencére lehet következtetni. A helyet is pontosan
megjelöli a fölfedező és azt mondja, hogy, Péterffy-féle erdővel ha-
táros Jankovich birtokon fekszik.

IÁ beküldött szénmintát a kamara megvizsgáltatta Morgen-
besser alsóausztriai bányamesterrel, aki azt jelentette róla hogy a
végzett vizsgálat nem járt kielégítő eredménnyel, a szén nem jó.
Véleménye szerint mélyebben ásva jobb minőségű szenet lehetne
találni, mert a beküldött mintákat a legfelsőbb rétegből vette a
fölfedező s ez a réteg az idő viszontagságai alatt szétmállott. Ha1

a feltalált szénmedience valóban nagyobb kiterjedésű, akkor érdemes
lenne feltárni, mert a feltárás a fölfedező leírásából következtetve,
könnyű munka lenne s nem járna nagy költséggel. Kérdés azonban
érdemes lenne-e , a telepet . feltárni, lehetne-e az ott termelt
szenet értékesíteni? E óéiból tudni {kellene, hogy milyen
távolságra van a telep Pest városától? Hányszor fordulhat meg a
széntelep és Pest városa között naponta a fuvarmű?Hány mázsa szenet
lehet egy 4 lovas kocsival egyszerre elvinni és mázsánkint mennyit

-
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tenne ki a szállítási költség? Mindezeket azért vetette fel a nevezett
bányamester, meri szerinte az 50 arany, jutalomra csak az tarthat
számot, aki oly széntelepet fedez fel, mely gyakorlatilag értéke-
sítbelő. A kamara elfogadta a bányamester véleményét és újabb
jelentést kér a városi tanácstól mindazokra nézve, amiket a bánya-
mester szakvéleményében felvetett. :

A pesti tanács újból megidézte Matuseket s közölte vele, a ka-
mara aggályait. MaLusek erre írásban jelentette, hogy a 'felfedezett
tarjáni szén telep 15 méiiöldnyine van Pesttől, egy nap alatt >a
fuvaros nem járhatja meg. Jelentette továbbá, hogy a fuvarbérről
fogalma sincs, nem adhat számot róla. Fölhívja azonban a kamara
figyelmét arra, hogy a szén telepben állandóan tüzek vannak, most
is egy, hónap óta pusztít benne tűz. Ezek a tüzek magyarázzák meg
azt is szerinte, hogy a beküldött szénmintákat nem találták jónak.
A tanács Matusek jelentését be térj esz te l le a kamarának, melynek
erre érkezett válasza lesújtó volt Matusek mesterre, E szerint a
jutalmai nem utalványozhatják ki Matu;seknak, mert a fölfedezett!
szenet nem lehet gyakorlatilag értékesíteni. A salgótarjáni kőszén-
telep kincseire sokáig nem volt szüksége a magyar iparnak, mert
nem volt magyar ipar, Egy, évszázadnak kellett elmúlnia, mig a
salgótarjáni, fölfedezést gyakorlatilag értékesíthették. (Dr. Gárdonyi
Albert a természettudományi közlöny II. köt. 32. lapján megjelent;
közlemények nagyobbára szószerinti ismétlése).

Az 1848. évben egy, bécsi vállalkozó Mossbrugger Hicronymns
egyesülve Weber Alajos bányamérnökkel telték az első kísérleteket
a Salgótarján vidéki széntelepek feltárására és értékesítésére s e
célból Zagyvát és Inászó pusztát báró Prónay.lól, illetve Osztroluczky
ottani földbirtokostól 20 évre bérbevették. A szén lefejtését Mária
táróban kezdték meg, melyben a legjobo és 2.2 m vastag szénréteg
lett feltárva. Az itt termelt szénnek legnagyobb része 1859. évig a
Dunagőzhajózási társaság a Tiszán közlekedő hajói számára Szol-
nokra és Poroszlóra tengelyen fuvaroztatott el; sőt eljutott a szén
ilven módon a fővárosba. Pestre is. Ily. módon az 1848-ik évben
142.000 b. mázsa (79.200 q) termeltetett és értékesíttetett. A szénterme-
lés 1859-ig évente 250.000b.q (140.000'q} emelkedett. A DunaGőzhajő-
zás Társaságon kívül mégahaSápi 'cukorgyár 'és az egri gőzmalom
összesen 45.000 b. mázsát (25.200 q-át) használtak cl. 1854. évben a
bányaüzemet Preussner József vette át. Miután azonban a Duna
Gőzhajózási Társaság 1859-ben megszűnt a salgótarjáni szén vevője
lenni, mert szénszükségletét saját pécsi szénbányáiból fedezte, a
zagyvái bányaüzem a szén kelendőségének hiányában beszüintettetett.

A salgótarjáni szénbányák jelenlegi kifejlődéséhez az alapot
Brelich János mérnök 1860. évben vetette meg, ki az ottani vidék
széngazdaságái helyesen felfogva, Windsteig Gergely, vállalkozóval
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egyebemben a szén nagyobbmérvű kiaknázása céljából egy bánya-
társaság létesítésére törekedett. E fáradságai eredménnyel jártakj
amennyiben báró Prónay Albert közreműködése mellett egy bi-
zottság alakult, amely lovag Hantken Miksa geológust és Dolezál
vasúti mérnököt küldte ki a salgótarjáni bányavidékre azon megbí-.
zással, hogy szakvéleményt adjanak arról, vájjon az ottani szénte-
lepek kifejlődése és terjedelméből következtetve, várható-e ott tartós
és nagyobbmérvű széntermelés s hogy egy rőerejű vasút lehet-
séges-e?

A beterjesztett kedvező jelentések alapján Brelich János és
Windsteig Gergely Prónay Albert báró elnöklete alatt megalakították
most már 1861. évben a Szent ístváii Kőszénbánya R.-T., amely a
Breich és W.inklsteiíg G. által lekötött szénterületeket tulajdonjogilag
Imagáho/ váltotta és azokat további szerzeményekkel gyarapította.
E módon akkorában a társulat most már Zagyvaróna, Kazár, Salgó-
tarján és Pálfalva községek határában jutott terjedelmes szénterü1-
letek birtokába.

De csakhamar belátták, hogy nagyobb, rendszeres bányammü-
velés előfeltétele á bányászat összeköttetése a fővárossá], Pesttel, va'-
1 amely vasút által. .Évekig forrott a terv, de megvalósulása megfenek-
lett, a vállalkozási kedv s a szükséges tőke hiányában.

Az 1860-as évek közepe felé, több kiváló férfiú közreműködése
folytán a Szt. István Kőszénbánya Társulat kettős célt tűzött ki maga
elé; s. salgótarjáni kőszénbányászatot nagyobb terjedelemben művelni
és Salgótarján és Pest között vasutat létesíteni. Sokáig vitatkoztak a
fölött, hogy a kiépítendő vasút ló- vagy gőzerőre lélesíttessék-e,
Az első terv mellett az olcsóság szól, a gőzerejűt a forgalom nagy-
sága és a vasút mellett fekvő vidék érdekei támogatták. Zemlinszky,
Rezső úr tanácsára a lóerejű vasút terve elejtetett és a mozdony-
vasút terve fogadtatott 'el.

A Pesttel összekötő vasút kiépítésére vonatkozó engedély ki-
eszközlése után a Szt. István Kőszénbánya r. társaság 1864. augusz-
tus 19-én «Cs. kir. szab. Pesl-Losonc-Beszteroebányai vasút* is Szt.
István Kőszénbánya társulat-tá alakult át és hozzáfogott a bánya-
művelési és vasútépítési munkálatokhoz.

E munkálatok közben azonban a társulat, az 1865. évben, mi-
dőn a vasút alépítménye Pest és Salgótarján között már elkészült
és a sínek Pestről kezdődőleg jórészt már fektetve voltak, -- mivel
a társulat bécsi bankárjának, Schullernek, fizetésképtelenné válása
folytán bekövetkezett pénzhiány, miatt a munkálatok megakadtak -
csődbejutiott. Bár sikerült a bécsi és később 1867. évben a magyar
minisztériumtól előleget kapni, de ez alig volt elég arra, hogy: iá
vasút Pesttől Salgótarjánig kiépülj ön.

A Pest Salgótarján-i vasútvonal 1867. május havában ada-
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tott át a forgalomnak, a társulat pedig ugyanezen év október 14-én:
átalakult «Cs. kir. szab.-v Magyar Észlaki Vasul »-tá Forgách József
gróf 'elnöklete alatt. A társulat azonban ezután is folytonos pénzza-
varokkal küzdött. Az 1867. évben megalakult magyar minisztérium
tehát első feladatának tekintette, a rossz pénzügyi viszonyok között:
vajúdó társulatot segiteni s ezáltal a Salgótarjáni Kőszénbányák1'
rendszeres művelését lehetővé tenni. A magyar kormány és a vasuí-
társmat között tárgyalások kezdődtek, melyek 1868. évi június 30-án
szerződés megkötéséhez vezettek. A szerződés értelmében a magyar
kormány magához váltotta a 'Pesttől Salgótarjánig, illetve József-
táróig a m-ár kiépített rendes nyomtávú vasutat és meghagyta 'a
társulatnak a kőszénbányákat szabad-tulajdonul. A pest-salgóta^-
jáni vasút,tehát a magyar állam tulajdona lett. Ezzel kezdődött meg
a vasút 'terjeszkedési politikája és ezen kis vasutból fejlődött ki1

az a nagy vasúti hálódat, meliy ma az elszakított és a megmaraídt
egész országot átöleli.

'Az állammal k ö t ő i t szerződés következtében a «Cs. kir. szab.
Ész'aki -vasút társulat* feloszlott és 1868. november 12-én «Salgór

tarjáni Kőszénybánya részvény társulat*-tá alakult át.
A1 vasút megnyitása után még más kisebb kőszénbányaválla-

latok is keletkeztek a közel vidéken, nevezetesen: Baglyasalja. András-
falva, Kisterenyel, Nemti, Bátony és Vecseklő községek határaiban.,

Az újonnan alakult Salgótarjáni Kőszénbánya részvénytár-
sulat névleges alaptőkéje 3,000.000 frt. volt, de évekig tartó küzdel-
met kellett folytatnia, hogy az alaptőkét beszerezze. Alakulásakor
nem voltak még kellő bányamunkások, ezeket legtöbbnyire Selmec-
bánya és Körmöcbánya vidékéről, Liptómegj'éből, a Szepességből,
Krajnából, Cseh-Morvaországokból és Sziléziából kellett toborozni,
mert a "közeli vidék líakóssága előtt a bányamunka még teljesen
ismeretlen volt, -ezek csupán (külmunkákra vállalkoztak s nehezlen
kezdtek a bányamunkára szokni: Hiányoztak a legszükségesebb
munkáslakok, ezeket kellett a lehető leggyorsabban építeni; egyelőre
persze csak egy-két lakásból álló kisebb fabarakkok épültek az
aknák és tárók közelében. A bányaigazgalósági irodák részére pedig
'a régi Jankovicli-féle kastély (jelenleg a takarék tulajdona) bérelte-
tetí ki. Itt nyert elhelyezést a bányaigazgató is egy-két tisztviselő-
vel együtt, míg az élelem^ és anyagszertár, továbbá az iskolák is
részben a kastélyhoz tartozó melléképületekben, részben pedig a
szomszédságban bérelt magánépületekben helyeztettek el.

, Egyidejűleg (1870—71) megkezdte a társulat a tarjáni és íná-
szói bányatelepek, a Zagyvái-rakodó, únnen kiindulólag pedig az
Inászóig vezető 8.5 km hosszú keskenyvágányú mozdonyvasut és a
már lemélyítés alatt levő «Emma9 aknához vezető rendes nyomtávú
vasút építését is. Míg ezen berendezésiek és vasutak épültek, a szén-
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szállítás az 1867. évtől fogva üzemben lévő pálfalvai Auguszta és
Anion tárókból és a salgótarjáni József-táróból, továbbá később
1876-tól kezdve az «Emma»-aknából történt. A termelt szén a pál-
falvai táróktól a -vasutálloinásig, részben tengelyen, részben pe-
dig lóerejű vasúton fuvaroztatott el, a József tárókban termelt szén
azonban, mivel a rendes nyomtávú fővonal idáig épült ki, az o|tt
épített szénrakodójn rakatott vasúti kocsikba.

De a m. kir. kormány is, immár birtokába jutván a Piest-Salgój-
larjánig kiépített vasútnak, azonnal megkezdte annak továbbfejleszd
tését Ruttka felé; Salgótarján állomást, mely. nem a mostani helyéní,
hanem Pálí'alvánál volt, áthelyezte Salgótarján község közelébe, innen
kiindulólag pedig a József rakodóig már kiépítve volt vasút mellett
párhuzamosan egy második vágány, lerakását kezdte meg a fővonal
folytatásaként Salgótarján állomástól Losonc-Ruttka felé.

Egyidejűleg megalakult a "Salgótarjáni Vasgyár Rsézvénytár-
saságs mely a salgói köszénjogokat Szilárdy, Ödön földbirtokostól
már előbb megszerezvén, a gyár és telepek építését nyomban meg-
kezdte nemkülönben a szabványos vasut építését is az államvasut
fővonaláig. A gyár részére szükséges szenet pedig salgói bányájából
kezdetben siklók siegéiyével szállította le a gyárba vezető keskenyj-
vágányú, gőzüzemű vasútja végállomásához és innen a gyárba. KéV
söbb azonban a siklók 'helyett fogaskerekű vasutat épített s jelen-
leg is ezen szállítja le a szenet salgói bányáiból.

A vasgyár társulat a 80-as évek elején egyesült a Rimamurányi
Vasgyár társasággal s a » :Rimamurány-salgótarjáni Acélgyár Rész-
vénytársaság)) nevet vette fel, mely. név alatt mai napig is működik*.
Időközben most már az egyesült társulat gyárait fokozatosan a leg-
modernebb e íajta művekké alakította, bővítette és azokat világ-
hírűvé fejlesztette.,

Az 1870. évben elkészült és üzembe helyeztetett a Salgótarján
állomásból kiíndulójlag létesített s az Emma-aknai rakodóig vezető
szabványos nyomtávú vasut is. .Ugyanezen év nyarán azonban egy
óriási felhőszakadás által keletkezett,árvíz, dacára a vasúti testen
lévő nagy nyil,ású hídnak, (a vasultöltést elszakította s egy részéti
elsodorta. A vasút helyreállítása alkalmával most a társulat, a meg1-
lévő hídon kívül ennek közelében, még egy második, ugyanilyien
nyilású hidat épített be # vasuütestbe, hogy ezt hasonló veiszélyek!
ellen biztosítsa.

Az 1872. évben megvette a társulat örökáron Halász és Róth-
berger-cégtől a tulajdonukat képező volt Prónay-féle, 2000 hold nagy-
ságú, zagyvarónái birtokot s '.azon rendszeres erdőgazdaság üzésébe
kezdett. Az 1872. év folyamán elkészült az inászói keskenyvágáuyú
mozdonyvasut és a zagyvái rakodó is. A zagyvái-rakodóhoz, illetve
az időközben létesített salgótarjáni acélgyárhoz vezető szabványos
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nyomtávú vasút pedig az elágazásnál az államvasutak által közvetlen
a Losonc felé vezető (fővágányba kapcsoltatott be, illetve a Zagyva^-
rakodót az állomással összekötő vágány még akkor nem volt, E;z
később ,a forgalom növekedése (követkéz Lében csak az 1876. évben
épült ki az államvasutak költségén. Ugyancsak az 1872. évben Települ-
tek a salgótarjáni és inászói bánya kolóniák is. A kimerülőíélben
lévő, vagy. felhagyott üzemek munkásai, nemkülönben az újonnan
toborzott munkások ezekbe telepíttettek, az eddig a községben szé|-
keJő bányavezetőség pedig elfoglalta a kolóniákon részére épült laká-
sokat és helyiségeket.

Az 1873. év folyamán a tarjám kerületben az 1867. év óta üzemi-
ben álló: Jakab-, Auguszta-, /Antónia- és József-tárók, 1874-ben pe-
dig az 1870. év óta üzemben álló Emma-akna felhagyattak. Helyettük
üzembehelyez tettek az 'időközben szállításra előkészített: Új akna
(1873) a tarjám kerületben; Ö-László-, Rezső- és Mária-táró (1873—
1874} az inászói kerületben.

Megindult tehát ,a rendszeresebb munka minden irányban; a
hazában azonban hiányoztak a bányászathoz szükséges gépeket és
eszközöket előállító gyárak; a'társulatnak évtizedekig kellett várnia,
hogy gép- és eszközszükségletének legalább egy részét belföldön sze-
rezhesse be. A széntermelésben 'az 1871. évi termeléshez képest a
következő években erős visszaesés keletkezett, mert a külföldi szén-
nel szenünk versenyezni nem tudott. A hajók egyik legnagyobbikái
az volt, hogy a pest-salgótarjáni vonalon kívül, a többi hazai vas-
utak mind idegen kezekben voltak s idegen érdekeknek szolgáltak.
Az általuk életbeléptetett díjszabások a salgótarjáni szén szállítását
lehetetlenné tették. A társulat iezzel is kénytelen volt megbirkózni/
míg lassanként a díjszabáspolitika és különösen a vasutak 'államosí-
tása a hazai termékek érdekeinek szolgált.

Az 1880-as évek elején a magyar államvasuti hálózat már szem-
beszökő terjedelmet ért el, ami az egész országban az ipar és keres-
kedelem fellendülését vonta maga rután a majdnem egy. évtizedig
tartó pangás után, most már a szénfogyasztás is minden felé amel,'-
kedett Társulatunk tehát az évről-évre fokozatosan emelkedő széa-
szükségletnek eleget teendő és tekintettel arra, hogy az Ó-László-,
Rezső- és Mária-tárók, valamint az «Ujakna» is az 1879—1883. évek
folyamán fel hagyattak, ugyanekkor újabb, nagyobb kiterjedésű
szémnezők feltárása cél'jából egyszerre három aknát és egy tárót
készített elő: a József- és Forgács-aknákat a tarjáni, továbbá a Zichy-
aknát és Király-tárót'az inászói kerületben. Ezek közül üzemije he-
lyeztetett a József-akna 1880-ban, a Zichy-akna 1881-ben, a Forgách-
akna és Király -tár ó '1883-ban. A József-akna egy alagúton át vonuló
lóerejű vasúttal nyert összeköttetést ''a József-rakodóban. Az állo-
mástól a rakodóig vezető rendes vágányú vasút is, mely 7 éven át
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szüneteli, újból forgalomba véletett. A Király-táró termelését a köz-
vetlen a táró nyílása előtt elvonuló inászói keskenyvágányú 'vasúton
szállította le a zagyvái rakodóra, A Forgácli-akna pedig a régi Emma-
aknai újonnan épült rakodón s a már meglévő, közvetlen az állo-
másból kiinduló szárnyvasuton 'bonyolította le széníorgalmát.

A társulat az első nehéz évek küzdelmei után izmosodni kez-
dett; kőszénbirtokát kiegészítette a baglyasaljai határban l'ekvő gróf
Mikó-féle (434 kát.'hold) földbirtoknak a szénjogokkal együtt Lürtéal
megvételével, 1878. évben.

Az 1880-as évek'vége felé részben a magyar államvasutak nagy-
szerű terjeszkedése, részben pedig a hazai ipar és kereskedelem ró-
banios fellendülése következtében a szénszükséglel oly magas fokra
emelkedett, hogy a 'társulatnak a széntermelés fokozása szempontjá-
ból a csupán 'a téli hónapokra szorítkozó, tehát csak ideiglenesen
itt dolgozó liptói munkásokon kívül nagyobb számú állandó bánya-
munkás idetelepítéséről is gondoskodnia kellett. E célból költséget
nem kiméivé, évről-évre szakad a tlanid, 'munkástoborzókat küldött
ki külföldre, különösen:'Krajnába, Istria, KarinLhia, Steierországba,
Cseh- és Morvaországokba, valamint Galíciába is. Sok fáradsággal és
költséggel járt ez a ténykedés. A toborzott egyének egy jó része nem
volt gyakorlott, vagy egyáltalában nem is volt bányamunkás. Ilye-
neket előbb be kellett gyakorolni, a bányamunkára, ami sok vesződ-
séggel jár s a teljesítmény rovására ment. Az ilyen munkások nagy
része aztán rövid idő múlva megszökött, vagy leköszönt s vissza-
ment hazájába. Egyidejűleg kísérletek történtek bányamunksáokat
a közelvidék lakosságából nevelni, őket a bányabeli munkára szok-
tatni. Evek hosszú során sikerült is közülük fokozatosan annyit meg-
nyerni, hogy most már *az állandó bányászok nagyobb részét ők
képezik.

'•Ás. 1885. évben'a.társulat az összes telepeket és üzemeket ősz-
szekötö távbeszélő hálózatot létesített, a Zagyvái-rakodón felállí-
tott kapcsoló központtal.:

Az 1888. évi november hó 7-én a József-aknai elővájások egyike
a hosszabb idő óta felhagyott «Ujaknábau^ visszamaradt biztosító
szénpillért véletlenül áttörte, minek folytán az <:Ujakna» régi vága-
taiban összegyülemlett bányavíz az egész József-aknát oly rohamo-
san árasztotta el, hogy a menekülő munkások közül a déli, II. számú
siklón dolgozó 22 emberből álló munkáscsapat már nem 'volt képes
az aknából kiszabadulni s visszamaradt a siklón. Mentésükre egye-
lőre gondolni sem 'lehetett, mindaddig, míg a vizet szivattyúzás és
megfelelő csillékkel való kiemelés által annyira apasztani nem lehe-
tett, hogy a légaknán keresztül a bent rekedt munkáscsapat tar-
tózkodási helyéhez férni'lehessen. A légaknában a vizapadást állan-
dóan figyelve, csak '63 órai idő letelte után kezdődhettek meg a mén-
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t'ési munkálatok, melyek ítélj és sikerre vezettek s mind a 22 ember a
légaknán keresztül kissé elgyengülve ugyan, de teljesen egészséges
állapotban került felszínre. Az akna teljes víztelenítése pedig 4 heti
időtartamot vett igénybe.

'A társulat 1888. évben örökáron magához váltotta az «Etesi
Kőszénbánya r. társulat»-tól 'ennek 1885. év óta üzemben volt etesi
kőszénbányáját, az ezen község 'területén bírt urasági és községi
kőszénjogokkal egyetemben, miáltal széiibirtokát ismét nagykiter-
jedésű szénterülectkkcl gyarapította.

1889. évben a József-aknán villamoslclep létesült, mely a Jó-
zsef- és Zagyvái-rakodókat is ellátta villamosvilágítással.

Az évről-évre erősen fokozódó szénszükséglet zavartalan fe-
dezhetése érdekében ismét szükségessé vált még további bányame-
zők feltárása, annál is inkább, miért a tarjáni kerületben a József-
akna és az inászói kerületben a Zichy-akna kimerülés felé közeled^
tek s pótlásukról gondoskodni kelleti Tekintettel tehát ezen paran-
csoló körülményekre, megkezdetett a tarjáni kerületben a Károly^
akna és az inászói kerületben a Ferenc-akna lemélyítése, valamint
a Lajos- és Gusztáv-tárók létesítése is. A Lajos-táró, mely a kazári
határban fekvő «Székvölgy»-ben 'van, az inászói keskenyvágányú
vasút 3—5 km-re terjedő, meghosszabbítása által nyert összekötte-
tést, míg a Vecseklő-Róna községek határaiban fekvő «Gusztáv-táró»
egy 4 km. hosszú sodronykötélpályával lett az inászói vasul. «Víz-
választó» nevű állomásával -összekötve.

1890-ben a Károly-akna 'lett üzembe helyezve és termelését
egy a József-aknáig vezető láncpályán, onnan pedig a meglévő ló;-
erejű vasúton szállította 'le a József-rakodóra. Ugyancsak ezen év-
ben jött üzembe 'a Lajos-táró és Ferenc-akna is, míg a Gusztáv-táró
1891. évben helyeztetett 'üzembe.

Salgótarján községnek villanyvilágítással való ellátása a község
elöljárósága által elhatároztatván, 'e célból a község az 1894. évben,
vilianytelepet létesített, mely 'a tarjáni bányakolóniát is ellátta egy;
ideig villanyvilágítással.

Minthogy a pálfalvai kerületben létesítendő bányamüvekre
vonatkozó előmunkálatok már befejeződtek, 1894. évben munkába
vételeit a Frigyes-akna lemélyítése, a pálfalvai bányatelep és villa-
mosközpont, valamint ,a tarjáni bányatelepről a két alagűton át-
vezető villamosüzemű vasút építése is. Mindezeknek elkészültével a
Frigyes-akna az 1895. évben üzembe helyeztetett. Termelését egye-
lőre a salgótarjáni vasúti állomással szemben időközben létesített
kisebbszeríí rakodóra szállította.

Aiz 1895. évben a József-akna és 1896-ban a Zichy-akna ki-
merültek s felhagyattak.

Aiz inászói kerületben létesített újabb bányaművek folytán itt
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a széntermelés már olyan tetemesen növekedett, hogy annak leszál-
lítása a zagyvái-rakodóra a meglévő egyvágányú vasúton nehézkessé
vált és sok időveszteséggel járt, ezíen a bajon segítendő, ji vasjit
Inászótól a Zagyvái-rakodóig, az 1896. évben átalakíttatott ketlősvá-
gányú vasuttái s az itt közlekedő mozdonyok és csillék száma a for-
galomnak megfelelően fokozatosan szaporítlatolt. Ugyanezen évben
létesült az inászói Ferenc-aknán egy villamoslelep is, mely külön-
féle bányagépek hajtására és a bányatelep világosítására szolgált.

Ugyancsak az 1896. évben vette kezdetéi az etesi «Amália*-akna
lemélyítése is, valamint 'a tpátfalvai villamosvasút meghosszabbítása,
részben a külszínen, 'részben pedig egy újonnan épülő alagúton ke-
resztül az aknáig. Egyben 'megkezdődött az etesi bányatelep épí-
tése is. Az Amália-akna az 1898, évben helyeztetett üzembe. Mint-
hogy azonban, a páli'alvai kerület széntermelését a salgótarjáni vasút-
állomáson levő kisrakodó 'most már lebonyolítani képes nem lett
volna, időközben felépült a pálfalvai rakodó és az odáig vezető villa-
mosvasút; maga a !rakodó 'pedig egy rendesvágártyú iparvasuttal
köttetett össze Pálfalva 'állomással. A tarjáni kis rakodó ennek kö-
vetkeztében feleslegessé válván, lebontatott.

Eddig a társulat csupán Nógrádvármegyébeii folytatott bányá-
szatot. 1894-ik évben azonban örökáron megvette a Királyhágón
túli Magyarországon, a Hunyadmegye-i (Erdély) Zsilvölgyben fekvő
pelrozsényi szénbányákat és haszonbérbe vette azonfelül a m. kir.
kincstártól az ennek tulajdonát vképező zsilvölgyi kőszénbányákat1.
Ezen idő óta a (társulat a petrozsényi kőszénbáiiyának is nagyobb
lendületet adott.

1896-ban Nógrádmegyében, Pálfalva község szomszédságában
fekvő ú. n. Kisterenye-i uradalom nagyterjedelmü kőszénjogait vette
meg a társulat örökáron. E vétel folytán a kisterenyei uradalmi és
községi szénjogokon kívül a társulat még: Andrásfalva, Mátraszelel,
Mátranovák, Mátraszőlős, Sóshartyán, Tótmarokháza, Nagybátony,
Csontfalu, Hasznos, Pásztó, Dorogháza, Puszta-Dorogszuha, P.-Fel-
sőiván, Nádújfalu, Maconka, P.-Zsiva, Mátramindszent, P.-Német-
mező és P.-Huta helységekben vált kisebb-nagyobb szénierületek
tulajdonosává, melyek részben az uradalom ottani saját földbirtokai-
nak tartozékait képezlek, részben pedig azon általa a nevezett község-
től már előbb tulajdonjogilag megszerez lettek.

A társulat koszénbirtokát még tovább bővítette. Az 1899. év-
ben haszonbérbe vette a kotrocói Coburg-féle birtok alatti kőszén-
jogot, felerészben megosztva az Északmagyarországi Kőszénbánya
r. társulattal; továbbá tulajdonjogilag megszerezte 1900. évben a
Vizslás község határában fekvő Bárányay-féle birtok kőszénjogait,
valamint 1904-bten a Kishartyán község halárában fekvő Kandó -
féle PjRőkuti földbirtok tartozékát képező szén jogot is. Továbbá
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magához váltotta a társulat 1906. évben a Mátranovák község hatá-
rában fekvő, Fleischer Mária tulajdonát képező «Ágnes» nevű kisebb-
szerű kőszénbányát. E kisbánya volt kiinduló pontja Mátranovák köz-
ség területén egy nagyobb bányaüzem létesítésének. Rövid idő múlva
megkezdődtek az előmunkálatok a szénmező feltárására. Új bányák
nyittattak, nagyobbszerű bányatelep és kőszénrakodó épült, utóbbi
a Kisterenye állomásról kiinduló mátrai vasút, Mátramindszent nevű
állomásától elágazó, már előbb más célokra létesült, rendes Vág ány.ú
iparvasuttal köttetett össze, a mátranováki Károly-táró, Kutató-táró'
és Ferenc-táró 1907-ben, az Augusztartáró pedig 1909-ben helyeztettek
azután üzembe. A kutatótáró 1908-ban már felhagyatott.

A Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. tulajdonában ma a követ-
kező bányák vannak: Nógrádmegyében: Salgótarján, Pálfalva, Bag-
lyasalja, Kisterenye, Kazár, Mátranovák, Esztcrgommegyében: Do-
rog, Tokod, Csolnok, Annavölgy; Tolna- és Baranyamegyében:
Máza, Szászvár, Nagymányok, Veszprémin egyében: Várpalota.

Brikettgyárak: Dorog, Salgótarján, Nagymányok. Brikett-,
kokszgyár és szénlepárlótelep: Dorog. Villamostelepek: Salgótarján,
Dorog, Mázaszászvár, Lábatlan. Mésztelep és karbidgyár: Dorog. Ce-
ment- és téglagyárak: Lábatlan, Budapest, Kőbánya.

Sikátorpuszta.

Veszprémvármegye területén fekszik. Óharmadkorú oligocén
barnaszéntelep, körülbelül 3800 kalória fűtőértékű szénnel.

A Kisgyóni-Bakonyvidéki Egyesült Kőszénbánya R. T. tu-
lajdona.

Solymár.

Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye területén fekszik. Öharmad-
korú eocén széntelep, körülbelül 4700 kalória fűtőértékű barnaszén-
teleppel.

A Budapesti Kőszénbánya R. T. tulajdona. (Lásd Pilisvörös-
vár.)

Somsály.

Borsodvármegye területén .fekszik. Neogén felsőmediterrán
barnaszéntelep, körülbelül 3900 kalória fűtőértékű barnaszénnel.

Évi termelése ,két millió mélermázsán felül van.
'A Rimamurány-Salgó tar jani Vasmű R. T. tulajdona.

Szászvár,

Baranyavármegye területén fekszik. Liászkorú feketeszéntelep.
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A Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. tulajdona. (Lásd Salgótar-

Szűcs.

Hevesmegye területén fekszik. Szármalakorú barnaszéntelep
Az Egercsehi Kőszénbánya és Portlandcementgyár R. T. tu-

lajdona.

Tatabánya.

A tatabányai szénmedence a Vértes- és Gerecsehegységek által
alkotott öbölben fekszik.

A szénmedencét kelet, dél és délnyugat felől triászkorú mészkő-
és dolomithegységek veszik körül. A triászkorú dolomit és mészkő
állal alkotóit medencét harmadkorú eocén és oligocén képződmények
töltik ki. Az alsó eocén rétegcsoporl édesvízi lerakódásai között talál-
juk az 5—24 im vastagságú széntel epe l, mely. fölölt kövületekben gaz-
dag tengeri lerakódások, 'márgák fekszenek és ezek képleteit a fel-
színig a diluviumhloz és alluviumhoz tartozó lösz és futóhomok
borítja,

A Magyar Általános 'Kőszénbánya R. T. 1895-ben kezdte meg
ezen ;a területen szénkutatásait.

Az 1897. év február havában indult meg a széntermelés és ezzel
karöltve haladt a munkástelep építése is. A meginduló széntermelés-
sel kapcsolatban épültek a központi gépház, a villamos erőátviteli
telep, a külszíni szállító kötélpályák, a szénosztályozó és a rakodó.

A következő években egymásután több akna mélyítése követ-
kezett s az ekként elért nagyobbarányű széntermeléssel lépést tar-
tott nemcsak a technikai berendezés korszerű kiegészítése, 'hanem a
bányatelep gyors iramban való kiépítése és a munkásjóléti és közin-
tézmények fokozatos kifejlesztése is.

Tatabányán a szénbányászaton kívül létesültek: brikettgyár,
kőbánya, mészégető üzem, gép-, villamos- és ácsmühely, portland- és
bauxítoementgyár, téglagyár, mészhomok-téglagyár, faimpregnáló-te
lep, karbidgyár, szénlepároló és Jíátrányfeldolgozó-üzem.

A tatai szén melegfejleszítő képessége 5300—5600 kalória. A
kémiai összetétel alapján a tatabányai szén hidrogéndús, csekély;
hamutartalommal bíró fűtőanyagként jellemezhető. Az előfordulás
lapos dőlésű, vastagsága átlagban 12 m, de egyes helyeken 24 m-t
is elér.

A szén feltárása és lefejtésre való előkészítése aknákkal törtéí-
nik. A kifejtett területek gondos betömedékelése a felszínen előfor-
duló diluviális homokkal iszap törnéd ék alakjában történik. A válla-
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lat eddig összesen 12 \szJensz állít ő lejtaknát mélyített le. Jelenleg 9
akna áll üzemben 4184 m hosszban és 16 függőleges ^zemélyszáilító.-
és segédakna 1971 m mélységgel. A legnagyobb függőleges akna-
mélység 205 m. A bányában kihajtott vágatok hossza 106.591 !m, a
földalatti vasutak sínpár-hossza pedig 130.865 méter. Az aknák főbb.
szállító vágatai, valamint a lejtősaknák és a függőpályák végtelen
kötélszállító-berendezíéssel rendelkeznek, aminek folytán a bányában,
megrakott széncsillék minden átrakás nélkül kerülnek a szénosztályo-
zókra. A külszíni szénszállító fiiggősínpályák és kötélpályák hossza
7232 méter. Az oszlályozókon a szenei különböző rendszerű rostákon
szemnagyság szerint osztályozzák. A szén mint darabos, kocka, dió,
akna vagy daraszén kerül a piacra.

Tatabánya széntermelése 1913-ban érte el a legmagasabb fo-
kot. A termelés ez évben 20,000.000 q volt. A háború alatt, valamint
irrínf az ezt követő forradalmak idejében a széntermelés fokozatosan
évi 8,520.000 q-ra szállt le. A tanácsrendszer bukása után a szénterme-
lés évről-évre emelkedett egészen 1925-ig, amikor is a gazdasági pan-
gás következtében a szénpiac annyira leromlott, hogy a szénterme-
lés csökkentése és üzemszünetes napok beiktatása vált szükségessé.
Az aknák berendezése és felkészültsége folytán évi 20,000.000 q ter-
melése minden további nélkül lehetséges. A napi széntermelés jelen-
Lég 650 vágón körül mozog.

Tatabánya energiaellátását a helyi villamos erőközpont szolgál-
tatja, melynek kapacitása 36.350 HP.

A kazánház 12 atmoszférás gőz előállítására 16 db Babcock-
Wilcox rendszerű kazánnal összesen 6000 m2 fűtőfelülettel rendelke-
zik. A kazánok oly láncrostély tüzeléssel vannak ellátva, melyek lehe-
tővé teszik a gyengébb minőségű palás szén eltüzelését. A villamos
áramot 5 darab turbógenerátor állítja elő. A kazán- és gépház mellett
lévő külön kapcsolóházban osztjáit szél az áramot a helyi szükséglet
céljának megfelelően, az ezzel kapcsolatos transzformátorálljomás
útján pedig távvezetéken keresztül kerül a villamos energia a tokodi
bányához. Ugyancsak innen nyer áramellátást a Veszprémmegyét
árammal ellátó Pannónia Áramszolgáltató Rt., az Elektromos Áram-
szolgáltató Rt. is.

A Tatabányáról való távvezetéki energiaellátás első jelentősebb
lépése a vállalat tokodi bányászatának céljaira szolgáló TataMnyia-
lokodi 60.000 V feszültségű 33 kilométeres hosszú távvezeték létesítése
volt, amelynek építését MÁK a háború utolsó évében rendkívüli
nehézségek közepette kez'dte meg. E nagyfeszültségű távvezetéknek
országos jelentő ságte t adott az a körülmiény, hogy ez volt Magyarorszá-
gon az első 60.000 V átvitelű feszültségre készült távvezeték. A
távvezeték tokodi végpontján létesült modern transzformáló állo-
másból kiindulóan épült a tokod—nyergesújfalusi 15.000 W. feszült-
ségű távvezeték.
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Vieszprémvármegyénck Tatabányáról vaó energiaellátása cél-
jából Tatabánya és Veszprém város között 60.000 V. fesziilségü táv-
vezetéJi Létesült. Ez a távvezeték Veszprém vármegye községei, vala-
mint Veszprém és Pápa városok energiaellátásán kívül egyúüal a
Balatonkörnyékének villamosenergiaszükséglctót is hivatott ellátni,

E nagy fogyasztói terület villamos energiával való ellátásának
biztonságát fokozza az a körülmény, hogy a távvezetéknek leágazása
van a kincstár fűfői energiafejlesztő telepéhez, ahol a MÁK-nak
két, egyenként 1500 kVA teljesítményű transzformátorral rendel-
kező feltranszíormáó állomása van. A laLabányai és fűzfői energia-
fejlesztő telepek együttműködése iskolapéldáját nyújtja annak, hogy
egymástól nagyobb távolságban fekvő energiafejlesztő telepek — gé-
peiknek párhuzamos járatása mellett - miként biztosíthatják még
nagy kiterjedésű távvezetékek és elosztó hálózatok esetén is az ener-
giaszolgáltatás folytonosságát.

A Bakony környékén rendkívül mértékben előforduló zúzmara
ellen a Pannónia Áramszolgáltató R.-T. vezetékeinek villamos ener-
gia segítségével való fűtése révén védekezik.

(Említésre méltó körülmény, hogy a veszprémi GO.OOO V-os
szabadtéri állomás az első az országban, mely. tisztán a magyar
ipar gyártmányaival létesült, s hogy a tatabánya—veszprémi 60.000
V-os távvezetéknél elsőízben .nyertek hazánkban lengőkarű tartó-
oszlopok alkalmazását.

A MÁK Tatabányáról való távvezetéki energiaszolgáltatása
a Duna-Tisza közére is kiágazik, az Ercsi és Szigetújfalu között, ,a
Duna fölött létesített körülbelül 600 m fesztávú átfeszítéssel.

A MÁK eddigi vilamosítási munkájának számokban kifejezett
eredménye: közvetlenül és leányvállatai által villamosQhergiával el
van. látva 5 város és 226 község, mely célból összesen kb. 15S41 km,
nagyfeszülségű és 800 km elosztóhálózatot létesített. Ezenkívül azon
válalatok, amelyeknél érdekeltsége van, 2 várost és 8 községet látnak
el villamosenergiával, míg a villamosenergiát a MÁK-tól nagyban
vásárló idegen villamos vállalatok 49 község és város vijlamosener-
giával való ellátásáról gondoskodnak.

A MÁK által eddig végzett villamosítási munkálatok hazánk
több vármegy éjén ék egész területére kiterjedően lehetővé tették a
nem gazdaságosan dolgozó, önálló energiafejlesztő telepek üzemen-
kívül helyezését a daráló- és őrlőmalmokj a mezőgazdaságok, nagy-
és kisipari üzemek, a cséplés stbL neszére —motorikus célokra olcsón
és éjjel-nappal megszakítás nélkül szolgáltatott villamosienergia
igénybevételét lehetővé tevő egyszerű kezelésű és üzembiztos
villamos hajtómotorok alkalmazását, kiküszöbölték a községekből
a petróleum használatát, a községi utak kellő világítása révén hoz-
zájárultak a közbiztonság fokozásához és általában muukalehetősé-
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get, kultúrát, egészséget, jobb megélhetést, az üzemvitellel és ener-
giaszétosztással, a szerelésekkel, a berendezések fenntartásával k.ap^
csplathaii pedig sokaknak kenyeret biztosítottak és munkalehetőségeit
és megélhetést nyújtanak a derék magyar bányászmunkásság ré-
szére, mert hiszen a tatabányai szén é nagy kiterjedésű energiael-
látás ősforrása. Ez utóbbi körülmény, adja meg e munkálatok nem-
zetgazdasági fontosságát úgy az energiagazdálkodás, mint pedig a
külkereskedelmi mérleg szempontjából.

A háztartások igényeinek kielégítésére épült Tatabányán a
brikettgyár, mely a jóminőségű daraszenet kötőanyag hozzáadásá-
val tojás- és téglabriketté sajtolja. A brikettgyár felszerelése 3 db
tojásbrikettsajtó 885 HP-vel és l db téglabrikettsajtó 100 HP-veÍ.
A brikettgyárban napi 220 vagon brikett állítható elő. A tatai brikett
felülete sima, nem piszkít, a tűzben könnyen gyullad és magas fűtő-
erejie folytán minden igényt kielégítő, gazdaságos tüzelőanyag.

A szénlepárlóban a daraszén nemesítése hőközlés útján törté-
nik. A közölt hő a szén anyagából kiűzi a bányanedvességet é$
szabaddá teszi a kátrányos gőzöket. A lepárlást egy függőleges ten-
gely, körül forgó gáztüzelésű kemence végzi, mely a feldolgozás fo-
lyamán háromféle terméket szolgáltat és pedig: szilárdat, folyékonyát
és gázneműt. A szilárd aynag a lepárlás nemesített terméke: a 6400
kalóriás félkoksz, mely megfelelő adalékanyaggal briketté sajtolva,
mint elsőrangú, magas hőértékű kokszbrikett kerül a'kereskedelembe.
A folyékony termék a nehéz és könnyű barnaszéfokátrány és végül
a benzin. A gáznemű termék nagyrésze a kemence fűtésére szolgál.
A lepárló napi hat waggon daraszenet dolgoz fel. A nehéz és könnyű
kátrányok feldolgozására szolgál a szurkosító berendezés, melynek
•termékei az aszfaltmentes, a magas savasolajíartaloimnal bíró kalp-
faolaj, amely vasúti talpfák telítésénél bír fontossággal, továbbá a
fűtőolaj és a szurok. Utóbbi a brikettgyártásnál nyer felhasználást.

A szénmedence délkeleti szegélyét a triász fődolomitra települt
dachstein-mészkő és coeénkorú főnummulit-mész képezik. A Felső-
galla község határában elterülő dachstein-mészkő kiválóan alkalmas
a mészégétesre, az ugyanott található nummulit mészkő pedig kémiai
tulajdonságainál fogva a cementgyártás értékes nyersanyaga. E mész-
kövek kitermelését a modernül berendezett kőbányaüzem végzi, mely.
nyersanyaggal látja el a mészkemencéket, a portland- és bauxitce-
mentgyárat. A kőbánya mellékterményeiö mint építőkő, útalapkő, a
fejtésnél előálló hulladék pedig, mint ^avics talál értékesítést. A
hasznos kőtermelés elérte már az évi 250.000m3-l, a gazdasági lerom-
lás azonban itt is a termelés csökkentését tette szükségessé.

A mészkövet 3 db alsó és felső szór ó tüzeléssel ellátott Eckhardt
körkemencében és egy db szórótüzelésre berendezett Bührer-kemm-
cében égetik ki mésszé. A mészüzem teljesítménye napi 42 waggon
éjgetett mész.
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A kőbánya lábánál épült 1912-ben a portlandcementgyár, mely
5 forgókemencével rendelkezik és napi 120 waggon teljesítőképességű.
A cementgyártáshoz szükséges nuinmilit-mészkő a kőbányából sikló-
pályán jut a gyárba, a márgát a gyártól 1100m távolságban lévő kül-
színi fejléssel termelt márgabányából sodronykötélpálya szállítja
oda. Mindkét nyersanyagot törés és nedves előkészítés után finom,
iszap alakjában szivattyúk nyomják a forgókemencékbe, melyek
égetés után a cernentklinkert szolgáltatják. A klüiker feldolgozása
külön épületben elhelyezett úgynevezett klinkermalmokban történik,
honnan a kész cement szállítószalaggal a cementtartányokba kerül.
A zsákokba való csomagolást speciális gépek végzik, A portl.an.d-
cement lekötésének kezdete 3 h. 30', vége. 8 h. 50'. Nyomási szilárd-
sága. 2 nap alatt 400 kg/cm2, 7 nap alatt 600 kg/cm3 és 28 nap aLali
700/cm2.

A bauxitoement mészkő és bauxitérc finomra őrölt keverékéből
készüJ, a téglává sajtolt keverék körkemencében nyer kiegészítést.
A Megetetett tégla lisztfinomságra őrölve adja a bauxitcementet. A
bauxjilcemenl előnyösen ott használható, ahol gyors szilárdulásra
van szükség, vagy, ahol a talajban agresszív vizek fordulnak elő.
Gyors szilárrlulásánál fogva igen előnyösen használható téli fagyok-
ban is. A bauíSitoement lekötésének kezdete: 4 h. 00', vége 5 h. 10'.
Nyomási szilárdsága egy nap után 750 kg/cm3, 2 nap után 840 kg/cms,
7 nap után 87C kg/cm2, 28 nap után 920 kg/cm3.

A karbidgyár két elektromos kemencéből áll, melyeknek 24
órai teljesítménye 6000 kg karbid.

Az agyagtéglagyár 2 db 50 HP sajtoló- és munkagéppel, 12
kamarás körkemencével úgy tégla, mint tetőcserép gyártására szolgál.
Átlagos napi termelése: 14.000 db tégla.

A felsorolt üzemek kiegészítéseként különféle melléküzemek
működnek, melyek közül megemlítendők a kompresszorüzem, mely
a bányában dolgozó fúró- és fejtőkalapácsokhoz szolgáltatja a sűrí-
tett levegőf. A bánya évi elhasználása kb. 40.000.000 m3 sűrített levegő.
A palatörő és szénmosóberendezés, mely tavaly 2,000.000 q szenet
dolgozott fel, továbbá az üzem fentartásához szükséges különböző
javítóműhelyek és raktárak. Utóbbika közül megemlítendő a fatelep,
mely 120.000 m3 tömör bányafa befogadására alkalmas. A bánya-
fának szabványos méretekre való felfűrészelése is itt történik. A
fatelep mellett nyer elhelyezést a faimpregnáló berendezés, mely
két, .egyenként 10 ín3 befogadóképességű telíLőkamrából áll. A telítő-
telep évi teljesítőképessége 20.000 m3- Az üzemek anyagszükségletének
ellátására szolgál a központi anyagraktár, mely külön vasbetonépü-
letben 8—10- millió pengő értékű ü^emi anyagforgalomra van beren-
dezve.

A munkástelep lakossága élelmi és háztartási szüksiégletének
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ellátására három élelemtár szolgál. Az élelemtárak felügyelete alatt
dolgozÍK kél sütöde, egy, szódavízgyár, 5 mészárszék, 5 vendéglő,
4 tejkimérés, 3 munkásotthon.

Az üzem f ej lisztbe lésének egyik legfontosabb követelménye
a munkástelep létesítése volt, hogy ezáltal a munkások letelepítése
lehetővé váljék. A bányatelep lakosainak száma jelenleg 23.200 lélek.

A telepen kívül lakó alkalmazottakat is beleszámítva^ a bánya-
telepen, foglalkoztatott összes alkalmazottak a következő kategóriába
sorolhatók: tisztviselő 75, orvos és gyógyszerész 14, lelkész 8, tanító
és óvónő 74, segédtiszt 21, altiszt 420, munkás 6100^ összesen 6700.
A bányatelepen 1109 lakóház és 52 középület áll a lakosság rendelke-
zésére, összesen 5805 lakással. Nőtlen munkások részére 34 laktanya
ad otthont. A tisztviselők egy- vagy kétlakásos különálló lakásokban,
altisztek kél- vagy többlakásos lakóházakban, a munkások régi
típusú 6 lakásos, illetve új tipus szerint épült 4 lakásos munkáshá-
zakban nyertek elhelyezést. A régi típusú munkáslakóházak beépí-
tett alapterülete 235 m3. A bejáratok a házak utqa felöli,
részén vannak. A különböző újabb típusok szerint épült munkás-
lakóházak szabadonálló, átlag 4—4 lakással bíró épületek kiilön
elválasztott kertekkel. A régi munkásházhoz, az épületet is beleértve,
cca 900 m2, az újabbakhoz 1100—1400 m2 terület tartozik kerttel és
udvarral.

A munkástelep építése iskolák és óvódák létesítését tette szük-
ségessé. Az sikolákat és óvodákat a társulat tartja fenn. Az oktatás
ingyenes. A társulat fedezi a tanszemélyzet fizetését, valamint az
összes tanszerek, iskolaköny.vek és írószerek költsége/it. Az iskolák
jelenleg 8 különálló épületben vannak (63 tanterem, 64 elemi iskolai
osztály). Az óvódák 3 épületben 9 játszó- és 5 munkateremmel ren-
delkezznek. Ezeken kívül van még egy három évfolyamos iparos-
tanonctanfolyam és egy. szónipari előkészítő iskola két évf oly aram al^
két osztállyal. A tanítók száma 65: az óvónőké 9.

A bányatelepen a rom. kát., valamint a református és ág. evan-
gélkius hívők számára lelkészt hivatalok létesültek. A hat rom. kát.
és két református lelkész a hitoktatást is végzi és javadalmazásukat
a társulattói nyerik. A hívők számának megfelelő mértékben épült
a két rom. kát. templom és egy református templom, melyeknek
építési költségeit a társulat viselte.

Az egészségügyi teendők ellátását a telepen lakó 9 bányaorvos
végzi, kik közül 5 az orvosi rendelőkben, 3 a bányakórházban és egy
a járványkórházban és tüdőbetegszanatóriumban teljesít szolgálatot.

Az 'üzem nagyobbodásával a régi 50 ágyas kórház 1911-ben egy
üj, a modem orvosi tudománynak megfelelő berendezéssel ellátott
épületbe került, 135 betegágyai. A 16 kórtermes, 120 ággyal felszerelt
járványkórház felszereléséhez tartozik a tőle elkülönített épületben
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elhelyezett gőzfiertőtlenítő berendezés is. A tüdőbetegszanatórium:
6 kórteremmel, 24 ággyal és mind két oldalon egy-egy fedett üveges
fekvőcsarnokkal bír. Az egészségügyi intézményekhez tartozik a járó-
betegek részére szolgáló négy. orvosi rendelőintézet és a külön épü-
letben elhelyezett házi gyógyszertár 4 okleveles gyógyszerésszel és
a kisegítő személyzettel.

!Aü egészségügyi teendők elátásában az orvosok rendelkezésére
áll 10 férfiápoló, 22 apáca, 14 szülésznő, 42 egyéb 'alkalmazott.
1928. év május ínén nyílt meg a központi tejkonyha, mely egy gyer-
mekorvos és tejkezelőnő felügyelete alatt a társulat által évente in-
gyen adományozott cca. 10.000 liter tejet dolgoz fel.

A testi ápolást célzó intézmények a fürdők, melyek közül meg-
említendők a 3 betonozott homokstrandbs nyári uszoda, a legna-
gyobb 45x100 m. A medencék vize forrásvíz. Az üzemi kád- és tus-
fürdőkön kívül rendelkezésre áll a munkásgőzfürdő, mely a legmo-
dernebb kivitelben és berendezéssel, hideg-melegvíz, medencékkel,
nedves és száraz gőzkamrával van ellátva. A gőzfürdő soutterrainjé-
ben van a hydrotherapeutikus intézet 2 teremmel.

A bányatelep ivóvíz-ellátását a keselőhegyi vízmű szolgáltatja,
mely kél. egyenkint 50 m mély aknából és 600 m hosszú mészkőben,
kihajtóit táróból áll. A víz a táróban fakad s az aknában elhelyezett
szivattyú nyomja a vizet a tartányokba és a vízvezetiékhálózatba.

Társadalmi egyesületek és kulturális célú intézmények közül
megemlítendők: A bányatisztviselői kaszinó, 3732 kötetes könyvtárral,
színpaddal ellátolt díszteremmel. A Népház, 750 ülőhelyes színházi
és mozielőadás céljára alkalmas helyiséggel. Ugyanezen épületben
nyertek elhelyeezést a Tatabányai Olvasókör helyiségei 2344 kötetes
könyvtárral Az Altisztek és Felvigyázóit Köre 2870 kötetes könyv-
tárral. A Tatabányai Sport Club sportpályával, tornateremmel és
egyesületi helyiséggekkel. Három munkáskaszinó külön épületben,
könyvtár-, olvasó-, játék- és táncteremmel.

Azonkívüi több kisebb egyes'ület, mint Katolikus Ifjúsági Egye-
sülel, Iparosok és Kereskedők Olvasóköre, Művezetők tatabányai
körzete stb. gondoskodnak a lakosság szellemi szükségletének haza-
fias és valláserkölcsi irányú kielégítésért.

Tokod.

Esztergömvármegyie területén fekszik. Óharmadkori eocén szén-
telep, körülbelül 4700 kalória fütőértéiíü barnaszénnel.

A Salgótarjáni KőszénbánVja Rt. tulajdona (Lásd Salgótarján).

Úrkút.

Veszprém vármegye területén fekszik. Magánércbánya.
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1925-től külszíni fejtés, 1936 óta mélyművelés folyik. Mecha-
nikus szállítása kiépülés alatt van. Kapcsolt műve az óránkinti két-
száz mázsa teljesítményű ércosztályozómű.

A magántelep liászkorú mészkőre települ, fekűjét felsőkréta-
korú agyagok és mészkövek képezik, ezekre települ az eocén numu-
linás rétegek, melyet lősz takar.

A magántelep felső krétakorú, átlagos vastagsága nyolc méter,
melyből az alsó háromtól öt méter az érctartalomban a le.gdúsabb.
A szállítást 5 kilométer hosszú iparvasút Urkuttól Felsőosingerig,
onnan az Ajkai Kőszónbánya K.-T. szárny vasútja végzi Ajka állo-
másig. Az érctermelés 1936-ban 160.000 métermázsa volt. A dúsított
mangánérc mangán tartalma 45—50°/b. Munkáslétszáma kb. 200 fő.

A bánya gróf Zichy Béla Urkuti Bányaművei R.-T. tulajdona.

Vasas.

Baranyavármegye területén fekszik, Pécs mellett. Liászkorú
feketeszéntelep^ 6000 kalória fűtőértéken felüli feketeszénnel.

Az Első Dunagőzhajózási Társsaág tulajdona, Pécsbányatelep-
pel éí> Mecsekszabolccsal együtt. (Lásd Pécsbányatelep).

Várpalota.

Veszprémvármegye területén fekszik. Pontus-Pannoniakorú lig-
nit. A lefejtésre kerülő nyers lignit körülbelül 2350 kalória íűtőértékű,
a nemesített pedig 4200 kalória fűtöértókű.

A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. tulajdona. (Lásd Salgótarján).
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AJKA.
Bccker Ferenc főmérnök. Sz.

1904-ben ríesicabányán. Mű egy e-
Lemi tanulmányainak befejezése
ulán 1926-ban kinevezett mérnök
lett s üzemi beoszláson működött
1927-ig, amikor is a bányamérési
iroda vezetőjévé nevezték ki. 1928-
ban az igazgató helyettese leli, míg
végül érdemeinek elismeréséül
1935-bcn Főmérnöknek nevezték ki.

Bérezés József aknász. Született
1901-ben Zíigyvapálíalván. 1915-
bcn mint gépész kezdte pályafu-
tását, majd Salgótarján-yíagyvapál-
falván mint csillés, később mint
vájár dolgozott, ezután elvégez te
a szakiskolát és Salgótarján tele-
pére mint aknász kerül L. A bag-
lyasaljai Laiii'er-bányánál mint í'ö-
aknász is működött, ezután Pilis-
vörösvárra kerüli, ahonnan 6 hó-
napi működés után, 1926-ban Aj-
kára jött szolgálatot teljesíteni. Bá-
nyászcsaládból származik, saját
erejéből küzdötte fel magát. Men^
Lés terén több izben kitüntette ma-
gát. A B. 0. V. E. tagja.

Bugsch László bánya titkár. Szü-
letett 1884-beii Felkán, Szepesme-
gyében. Tanulmányait a késmár-
ki Állami Fiú Felsőkereskedelmi
iskolában végezte 1904-ben. 1905-
ben exlex alatt póttartalékos, a há-
borúban mint póttartalékos őrmes-
ter a 27-es hadoszlályparanesnok-
ságnál szolgált. Tanulmányainak
befejezése után, 2 éven át a Magyar
Acélárúgyárnál mint lisztviselő
volt alkalmazva, majd 15 havi há-
borús szolgálat ulán 15 éven át a
\Yitkovi Izi-bányatársulatnál volt
titkár, ahonnan hazafias tevékeny-

sége miatt elűzték s 1923-ban Cson-
kamagyarországra menekült. 7 hó-
napig állás nélkül volt, majd 1923.
júl ius 20. óta az Ajkai kősxénbá-
iiyánál mint bányatitkár és társ-
pénztári ügyvezető működik. Tag-
ja a Szepesi Szövetségnek, a Kár-
pát-Egyesületnek és a Magyar Re-
víziós Ligában aktív szerepet visz.
A Stefánia Országos Szövetség he-
lyi f iókjának ügyvezetője.

Fábián Anlal aknász. Sz. 1911-
ben Kislődön. A bányászali szak-
iskola elvégzése után I92ö-ban a?
Ajka-CsirigervÖlgyi bányához lé-
pett be, ahol ,1927-ig a lakatossá-
got tanulta és magánszorgalomból
a polgári iskolát is elvégezte. Vesz-
prémben 1931-ben ismét bánya-
szolgálatba lépett 1933-ig. Ezután
elvégezte a szakiskolát és 1936-ban
ajkán vállalt megbizalást mini cím-
zetes aknász, ahol a mai napig is
működik. A Turul B. E. volt tagja.

Kovács László Béla művezető.
Született 1883-ban Üllőn. Középis-
kolái és egy tanítóképzőt végűétt.
1915-ben bevonult és Korneuburg-
bau a vasúti ezrednél mint őrmes-
ter 1917-ig tetjesítclt szolgálatot. A
háború után önálló lett és mint
földbérlő gazdálkodott. Később
szénkutalással is foglalkozott. 1924-
ben Ajkára kerüli, az Edelmann-
féle téglagyárhoz mint művezető
és a mai napig is ebben a minő-
ségben, lö l l i be állását.

Kiiorr János művezető. Született
1901-ben Esztergomban. A M. kir.
Áll. Fclsőipari Gépszakiskolál 1922-
ben végezte. Ezután Csonka János
gépgyárában a benzinmoíorgyár,-
tás vezetője lelt, majd Esztergom.



bán a család birtokában lévő vas-
öntödét és gépműhelyt vezette,
1935-ben az Ajka-Csingervölgyi bá-
nyaműhöz került mint művezető
és ebben a minőségben f eltebb-
valói teljes megelégedését érde-
melte M.

Krajcsovics Ferenc iogépész. Sz,
1903-ban Kisterenyén. Szaktanfo-
lyamok elvégzése után 1919-ben a
Nagybátoiiy Újlaki Egyesült Kő-
szénbányánál a villamos központ-
ban működött. 1930-ban került Aj-
ka-Csingervölgyi bányatelepre
mint gépész s 1936. szeptemberé-
ben fögépésszé nevezték ki. Az Aj-
kai bányavállalatnál a vezérművek
telepkezelője.

Madas József üzemmérnök. Szü-
letett 1905-ben Aradon. A M. kir.
József Nádor Műegyetemet végez-
te. 1931. jűn. 12-től aknász, majd
í'őaknász, később üzemvezető mér-
nök lett az Ajkai Kőszénbánya Rt-
nál.

Németh Lajos mozdonyvezető.
Született 1878-ban Padragon. Isko-
láinak elvégzése után 1907-beii Aj-
kára került .mint műhelyes, ké-
sőbb a mozdonyon teljesített szol-
gálatot. 1914-bcn nevezték ki moz-
donyvezetővé, mely állását a mai
napig is f elet leseinek megelégedé-
sére tölti be.

Pataki Sándor bányamérnök. Sz.
1904-ben Győrött. Műegyetemet
végzett, 1922—19254g katonai szol-
gálatot teljesített. 1931-től 1932-ig,
mint szigorló b.-mérnök, a Nagy-
bálony Újlaki Egy. Iparművek 11.
T. szorospataki üzeménél szolgált.
1932-től 1935-ig a József Nádor Mű-
egyetem bányaméréstani tanszé-
kén napidíjas, rajzoló, később ta-
nársegéd helyettesi minőségben
működött. 1935. nov. 21-től az Aj-
kai Kőszénbánya R. T.-nél néhány
hónapig aknászi, rnajd szakvezető
mérnöki beosztást kapott.

Dr. Pszotka János bánya főorvos.
Sz. 1896-ban Besztercebányán. Ta-
nulmányait a m. kir, Pázmány Pé-

ter-egyetem orvosi fakultásán vé-
gezte. 1915—18-ig a harctéren mint
tart. e. ü. hadnagy teljesített szol-
gálatot. Több évi kórházi és kli-
aiikai > szolgálat után 1925. márc.
1-töl az Ajkai Kőszéiibányánál
működik. Képviselőles l ületi tag.

ALSÓGALLA.
Grimplini Ferenc ny. íőbánya-

mester. Született 1875-ben Doro-
gon. Selmecbányán végezte a bá-
nyászati iskolát. Szászváron kezd-
te meg pályafutásai, ahonnan 18Ü9-
ben a Magyar Általános Kőszénbá-
nya Rt.-hoz került, mint aknász,
később főaknász, majd szaktudásá-
nak elismeréséül bányamester lett,
1922—193Ü-ig mint íőbányamester
működött, amikor 47 évi szolgálat-
tal nyugdíjba vonult. Az olvasókör
és a Felvigyázók Körének aktív
tagja.

ANNAVÖLGY.
Dogossy Béla aknász. Született

1910-ben Sárisápon. 4 középiskolát
és bányászati szakiskolát végzett,
1929-beu az Auguszta-aknán mint
csillés és segédvájár kezdte műkö-
dését, majd pedig a szakiskola el-
végzése után mint aknász került
ugyancsak az Auguszta-aknára
szolgálatba. Lankadatlan munka-
bírásával saját erejével küzdötte
lel magát a mai pozíciójára. A
«Jószerencsét» bányászati egyesü-
let tagja.

Gyarmati (Gyúrgyiák) Pál élő-
vájár. SzületeLt 1894-ben Sárisá-
pon. Tanulmányai elvégzése után,
már mint fiatal ember, 1909-ben
Annavölgyre került, ahol mint csil-
lés, majd segédvájár és jelenleg,
szorgalmának eredményeként mint
vájár működik. Egyúttal ideigle-
nes felvigyázó.

Honli Mihály felvigyázó, el ő vá-
jár. Született 1905-ben Sárisápon.
Tanulmányainak elvégzése után
1920-ban Annavölgyre került mint
csillés, majd mint vájó és vájár,



azután felvigyázó, majd pedig
szakadásának és munkájának el-
ismeréséül 1933-ban előváiárrálép-
tették elő.

Honfi József felvigyázó. Szüle-
tett 1897-ben Sárisápon. Iskoláinak
elvégzése után 1911-ben mint csil-
lés Ikczdte működését, majd vá-
jár és 1930-ban ideiglenes felvi-
gvázó lett. 1932-ben véglegesítették.
Nagy munkabírásával és szorgal-
mával érte el a mai pozícióját,
'amelynek '.főleg Felügyelet a jel-
lege, önsegélyző egylet tagja.

Jurasí'k Ferenc felvigyázó. Szil-
letelt 1893-ban Sárisápbíi. Iskolái-
nak elvégzése után 1909-ben An-
navölgyben csillés, majd segédvá-
jár, később vájár lett. Munkásér-
demeinek elismeréséül 1935-ben
felvigyázónak léptették elő. Az ön-
segélyző egylet tagja.

Morísü! János felvigvázó. Szüle-
tett 1898-ban Izm enyhen. 1915-ben
Németországban kezdte pályafutá-
sát mint csillés és segédvájár,majd
onnan 1916-ban bevonult a 19. hon-
véd gyalogezredhez, ahol 1917-ig
Galíciában, Volhiniában és az olasz
fronton küzdötte végig a világhá-
borút. 1917-bcn leszerelése után az
annavölgyi bányához került mint
vájár, majd pedig szorgalmának
és szaktudásának elismeréséül
1932-ben kisegítő felvigyázó lett és
végül 1936-ban véglegesítették. A
Károly csapatkereszt tulajdonosa
és az önsegélyző egylet tagja.

Piníéri (Pacsniíf) József elővá!-
jár. Született 1898-ban Sárisápou.
Tanulmányainak elvégzése ulán
1912-ben az Auguszta-aknára ke-
rült, mint csillés, majd segédvájár,
felvigyázó lett. Végül szorgalmá-
nak és szaktudásának elismeréséül
elővájárrá léptetlek elő.

Szekeres József felvigyázó. Szü-
letelt 1898-ban Sárisápon. Iskolái-
nak elvégzése után 1912-ben az
Auguszta-aknán mint csillés kezd-
te működését. Később segédvájár,
majd vájár lett. Végül szorgalmá-

nak és szaktudásának elismeréséül
1932-ben felvigyázóvá léptették elő.

Szilárd János felvigyázó. SzüleL

tett 1898-ban Sárisápon. Tanulmá-
nyainak elvégzése után 1912-beu
az annavölgyi bányához mint csil-
lés került. Ezután segédvájár, majd
vájár és szorgalmának és szaktu-
dásának elismeréséül 1931-ben
ideiglenes felvigyázó lett, majd pe-
dig 1934-ben véglegesítették és fel-
vigyázóvá léptették elő. Az önse-
gélyző egyesület tagja.

Vándor (Valentyn) Pál felvigyá-
zó. Születelt 1898-ban Annavöl-
gyön. Iskoláinak elvégzése után
1913-ban ugyanott a bányánál mint
csillés kezdte működését. Majd se-
gédvájár és később vájár lett.
1932-bcn véglegesítették, ugyanak-
kor szaktudásának és munkássá:-
gának elismeréséül felvigyázóvá
léptették elő. Az önsegélyző egy;.-
let tagja.

Zoltai Antal bányafelvigyázó.
Születelt 1900-ban Annavölgyön.
Iskoláinak elvégzése ntán 1913-ban
az annavölgyi bányához került és
mint csillés kezdte munkásságát,
később mint segédvájár és vájár
működött, majd szorgalmának és
szaktudásának elismeréséül 1934-
ben felvigyázóvá léptetlék elő és
mint ilyen a felügyelet gyakorlá-
sával Feletteseinek megelégedését
érdemeli ki. A sportklub, az altisz-
ti kör és a levente eg3rcsület tagja.

BÁNSZÁLLÁS.
Urbányi Dezső, a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt. Bánszál-
lási Kőszénbánya főmérnöke. Szü-
letett 1890-ben Járdánházán. A m.
kir. bányászati és erdészeti föis,--
kola elvégzése után az Észak-Ma-
gyarországi Kőszénbánya és Ipar-
vállalal mizserfai telepén mint bá-
nyamérnök 1913-tól 1914-ig dolgo-
zott, amikor is harctéri szolgálat-
ra vonult be, hol 1918-ig küzdött.
Eztuán ismét Mizserfára került,
ahol 1919. május 3-ig folytatott



munkásságul. Ekkor került a Ri-
mamurány-Salgót arjáni Vasmű Rt,
bánszállási kőszénbányájához mint
főmérnök. A helybeli levente- és
sportegyesület .elnöke.

Trein János bányafőfelőr. Szü-
letelt 1889-bcii Kapnikbányáii. A
felső bányászati szakiskola elvég-
zése titán 1901-ben Kapnikbánya
szolgálatába lepett mint tak. fiú,
utána irodába került, majd 1908-
tól 1911-ig elvégezte a bányászati
szakiskolát, amelynek eredményes
elvégzése után visszakerült Kap-
nikbányára és mint felvigyázó
ugyanebben az évben Pilisvőrös-
várra. Majd a R.M. S. RT.-hoz,
innen vonult be 1914-ben katoná-
nak és végig küzdötte az egész
világháborút az 5. hoiiv. gyalog-
ezredben. Leszerelése ulán Far-
kaslyukon teljesített szolgálatot,
ahonnan 1928-ban Bánszállásra ke-
rült főfelőrnek, mely minőségben
ma is szolgálatot teljesít. l920-ban
a somsályi-gyürki tárnának úszó-
homokon való sikeres átvezetésé-
ért dicsérő oklevelet és juta lmat
kapott. Jelenlegi állásába saját ere-
jéből és szakképzettségénél fogva
került. Olvasóköri könyvtáros és
Bánszállás bányatelepi bírája.

BEKENTE.
'Arnot Dezső üzemvezető. Szüle-

tett 1887-ben Arnóton. Iskolái-
nak elvégzése után 1933-ban került
az Erzsébet-aknához Berentére,
mely annakidején teljesen isme-
retlen volt és szorgalmának kö-
szönhető a bánya mai teljesítőké-
pessége. Jelenleg a bánya üzem-
vezetője és egyúttal a kereskedelmi
ügyeket is önállóan vezeti.

Érsek Mihály aknász. Született
1895-bcn Bükkszenterzsébelen. Is-
koláinak elvégzése után 1910-ben
lépett először a bánya szolgálatába
Egercschiben, mint Lak. f iú, majd
csillés lett, azután segédvájár és
végül 1914-ben vájár. Ezután 1919-
ig mint gyárimunkás dolgozott.
1922-ben Ózdra, 1923-ban tíózsa-

szenlmárlonba került, majd vissza
Egercsehibe. 1932-ben került mint
vájár Berentére, 1933-ban helyet-
tes aknásznak, majd 1934-ben ak-
násznak nevezték ki.

Fórisch Mihály bányamester.
Született 1889-ben Dobsínán. Kö-
zépiskolái után bányaszakiskolát'
végzett. 1907-ben kezdte működését
'Rozsnyón, mint csillés. 1911-ben
elvégezte a bányaszakiskolát,
ahonnan Somsályra került. 1920-
ban Sajókazinán teljesíteti szolgá-
latot. Jelenleg Berentén mini bá-
nyamester működik.

Maderspach Béla oki. bányamér-
nök. Szülelett 1903-ban Pécsett.
Szálai Barkóczy. István bányájánál
működik.

Turcsányi Gyula üzemvezető bá-
íiyamérnök -az Ádámvölgyi Kő-
szénbánya Kft.-nál. Született 1899-
ben Salgótarjánban. A bányamér-
nök! oklevél elnyerése után 1927-
ben a Mátraszelei Kőszénbánya
vállalatnál mint beosztott mérnök
kezdte pályafutását. 1930-tól Bar-
kóczy István bcrcnlei .bányájánál
működött, 1935-ig. Majd különbö-
ző állomáshelyek ulán 1936-ban az
AdámvöSgyi K ő szén bánya Bt.-hoz
került üzemvezető bányamérnök-
nek, i A Bányászati és Kohászati
Egyesület tagja.

CSOLNOK.
Barlangi Mihály felvigyázó. Szü-

letett 1801-ben Csomókon, Isko-
láinak elvégzése után 1915-ben ke-
rült Dorogra, mint csillés, majd
segédvájár és később vájár lett.
1932-ben kisegítő felvigyázó, ez-
ulán szakismeretének és munkás-
ságának elismeréséül felvigyázó-
nak nevezték ki. A Csolnoki Da-
lárda tagja.

Dunai János aknász. Született
1913-ban Csolnokon. 1929-ben a
bánya 'szolgálatába lépett, mint
csillés, majd 1933-ban beiratkozott
a pécsi bányaiskolába, amelyet
1936-ban sikeresen elvégzett, ami-



kor is kinevezték segédvájárnak.
Jelenleg mint aknász teljesít szol-
gálatot. A Bányaiskolát Végzettek
Országos Szövetségének aktív tag-
ja.

Kercnyi János aknász. Szüle-
tett 1891-ben Csomókon. Iskolái-
nak elvégzése után 1905-ben mint
napszámos \ került a bányához,
majd 1909-ben segédvájár, 1910-
ben vájár, 1918-ban clövájár lett.
Szorgalmának elismeréséül 1926-
bán aknásznak nevezték ki, mely,
minőségben mai nap is működik.
25 éves szolgálali jubileuma alkal-
mából 1930. aug. 20-án elismerő
oklevelet kapott.

Lusztig József felvigyázó. Szü-
letett 1896-ban Csolnokon. Iskolái-
nak elvégzése után 1911-beii Do-
rogra kerüli mint takarító fiú.
Majd segédvájár, később vájár
lett, míg 1932-ben szorgalmas mun-
kája elismeréséül felvigyázónak ne-
vezték ki. 1928-ban pénzjutalmat,
1936-ban pedig dicsérő díszokleve-
let és pénzjutalmat kapott. A csol-
noki önsegélyző egylet t. titkára.

Patocska Antal ny. főaknász.
Született 1866-ban Zvesán (Morva-
ország). Iskoláinak elvégzése után
1880-ban a bánya szolgálatába lé-
pett. 1883-ban csillés, 1886-ban se-
gédvájár, 1889-ben vájár, 1903-ban
felvigyázó, 1904-ben aknász lett,
míg 1921-ben főakiiásznak nevez-
ték ki és ebben a minőségben mű-
ködött f30 évig, . amikor 40 éves
szolgálat után nvugdíjba vonult
1921-ben 30 éves" szolgálati jubi-
leumára elismerő oklevelet és
pénzbeli jutalmat kapott.

DAG.

Baumann Ferenc furómester.
Született 1899-ben Dágon. Iskolái-
nak elvégzése után 1915-ben Do-
rogra került mint segédfűtő. 1917-
ben gépkezelésből vizsgázott. 1922-
ben s eged furómester lett. 1930-ban
bán szorgalmas munkájáért fúró-
mesterré léptették elő. 1933-ban

pénzjutalomban részesült kiváló
munkájáért.

Dankő Ferenc vezető furómes-
ter. Született 1898-ban Dágon. Is-
koláinak elvégzése után 1914-ben
Dorogra került, ahol mint munkás
tlolgozott. 1920-ban fűtő- és gép-
kezelésből vizsgázott jeles ered-
ménnyel. 1925-ben furómestérnek
nevezték ki, majd 1930-ban szak-
tudásának és szorgalmának elis-
meréséül vezető furórnesteri kine-
vezést kapott. A munkásotthon
titkára.

Dankő János előváj ár. Szüle-
tel t 1896-ban Dágon. 1913-ban is-
Tfólainak elvégzése után Dorogra
került, mint csillés, később segéd-
vájár és vájár lett, 1933-ban ideig-
lenes felvigyázó lett, majd 1934-
ben szorgalmának elismeréséül
élővájárrá léptették elő.

Gál Ferenc furómester. Születelt
1908-ban Nagykőrösön. Iskolái-
nak elvégzése után a kovácsmes-
terséget tanulta, 1931-ben Dorog-
ra került és mint kovács műkö-
dött. 1933-ban mélyfúrásoknál dol-
gozott. 1936-ban helyettes furó-
xnestcrré léptetlek elő, míg végre
szorgalmának és szakképzettségé-
nek jutalmául furómesterré lép-
tették elő.

Klinger Antal furómester. Szü-
letett 1879-ben Kriván. Iskoláinak
elvégzése után 1891-ben Dorogra
került, ahol mint takarító fiú kezd-
te működését. Később mint vájár
működötl, majd 1914-ben szorgal-
mas és becsületes munkájának el-
ismeréséül furőmesternek nevezték
ki. 1930-ban 27 éves kemény és ki-
tartó munkájának elismeréséül di-
csérő oklevelet érdemelt ki. Az Ön-
segélyző Egylet tagja.

Wieszt Mihály furómester. Szü-
letett 1908-ban Csolnokon. Iskolái-
nak elvégzése után 1927-ben került
Dorogra, mint furómunkás, 1933-
ban szorgalmas munkájának elis-
meréséül furómesterré nevezték ki.
1930-tól 1931-ig az l-es honv. gya-
logezrednél teljesített szolgálatot.
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DIÓSGYŐR, PERECES,
PARASZTINYA.

Hibbey Hos/lják Albert bánya-
ügyi főtanácsos.

Dr. Biijáló Lajos üzemvezető
bányaigazgató. Született 1896-ban
Nagyráton (Ung vármegye). A bá-
nyamérnöki főiskola elvégzése
után jog- és államtudományi dok-
torátust a szegedi Ferenc József
tudományegyetemen szerzett. A
Salgótarjáni (,Rt. dorogi telepén
1923-ban kezdte működését, majd
1925-ben került a Diósgyőri Szén-
bánya Részvénytársasághoz,, ahol
1935-ben bányaigazgatóíiak nevez-
ték ki.

Anrcjkovics Antal lömesier.
Született 1899-ben Perecesen. 1913-
ban Perecesen lépett a bánya szol-
gálatába, 1'935-ben nevezték ki lő-
mestcrnck.

Dorogi István bányai'előr. Szü-
letett 1908-ban Diósgyőrött. 1930-
ban lépett a bánya szolgálatába és
a Baross-aknán dolgozott mint
csillés és vájár. 1933-ban a pécsi
bányászati szakiskolában elvégez-
te a tanfolyamot, melynek sikeres
befejezése után újból visszakerült
Pereces bányatelepre. «Bánya-
mécs » tagja.

Dunai László o. b. bányafclőr.
Született 1907-ben Diósgyőrött. Kö-
zépiskolái elvégzése után 1921-ben
'Perecesen lépett a bánya szolgá-
latába mint takarító fiú. 1923-ban
(beiratkozott az ózdi bányászati
szakiskolába és ennek sikeres el-
végzése után 1927-ben visszakerült
Perecesre, ahol mint bányafelőr
kapott beosztást. A perecesi Bá-
hyamécs dal-, knltúregylet és a
perecesi T. K. Egylet tagja.

Fekete István bányafelőr. Szüle-
tett 1903-ban Kisgcrgén (Nógrád).
1918-ban lépett a bánya szolgála-
tába, Nyitrán dolgozott mint csil-
lés, 1919-ben lett segédvájár, 1921-
ben vájár, 1922-ben beiratkozott a
bányászati szakiskolába és ennek
sikeres elvégzése után 1926-ban

Kistercnyén működött, azután a
Budapest Vidéki Kőszénbánya
solymári telepére került. 1935. óta
Perecesen mint b. fclőr a mai na-
pig működik. 1933-ban Solymá-
ron érdemeiért a pénzügyminisz-
tertől dicsérő oklevelet kapott.
1929-ben egyéb érdemeiért ugyan-
csak dicsérő és elismerő oklevelet
nyert. A Sportegyesület titkára,

Rupf István bányafelőr. Szüle-
tett J908-ban Tokodon. Középis-
koláinak elvégzése után 1925-ben
lépett a bánya szolgálatába. 1930^
33-ig elvégezte a bányászati szak-
iskolát, melynek sikeres befejezé-
se után Pilisvörösvárra került,
mint aknász. 1935-ben lépett a
MÁVAG. szolgálatába Perecesen,
mint bányafelőr, mely minőségben
még ma is működik. 1928-ban ér-
demeiért dicsérő és elismerő ok-
levelet kapott. A Sportklub tagja.

Szedelényi Márton műszaki s.
tiszt. Született 1895-ben Budapes-
ten. 1912-ben lépett a bánya szol-
gálatába és a szlatinai sóbányák-
ban teljesített szolgálatot. 1913-tól
1915-ig elvégezte a bányászati
szakiskolát Felsőbányán, majd
harctéri szolgálatra vonult be. Az
orosz és olasz fronton szolgált. Há-
rom nehéz és egy könnyű sebesü-
lése van. Kétszer másodosztályú
ezüst vitézségi érem, bronz vitéz-
ségi, Károly szolgálati érem és az
Osztrák háborús érem tulajdono-
sa. 1919-ben lépett a Diósgyőri
Vasgyárhoz mint bányafelőr. 1921-
22-ig a dorogi bányászati szakis-
kolát végezte, majd újból a Diós-
győri Vasgyár szolgálatában mű-
ködött és 1923-ban véglegesítették
bányafelőri minőségben. 1903 óta
perecesi gyarmatkezelő. A «Bá-
nyamécs » kultúregylet választmá-
nyi tagja és a perecesi levente-
egyesület főoktatója. A Bővé diós-
győri csoportjának titkára,

DOROG.
Bartl Mátyás felvigyázó. Szüle-

tett 1893-ban Dorogon, iskoláinak



elvégzése után 1908-ban lépett a
bánya szolgálatába mint csillés,
1914-ben lett segédvájár, majd vá-
jár s 1932-ben szorgalmas munká-
jának elismeréséül felvigyázóvá
lépteitek elő, mely minőségben
működik ma is. 1926-ban mentés-
nél végzett önfeláldozó munká-
jáért az igazgatóság elismerő ok-
levéllel tüntette ki. 25 éves jubileu-
ma alkalmából az igazgatóság
ugyancsak díszoklevéllel tüntette
ki.

Bartl József aknász. Született
1887-ben Dorogon. Iskoláinak el-
végzése után 1903-ban Dorogon lé-
pett a bánya szolgálatába mint
csillés, 1916-ig segédvájár és vájár,
1916-ban elővájár leli, 1918-banön-
feláldozó és szorgalmas munká-
jáért aknászi kinevezési kapott.
1916-ban a bányalűz alkalmával
hősies magatartásáért jutalomban
részesült, ugyancsak 1931-ben szor-
galmas és kitartó munkásságának
25 éves jubileuma alkalmával az
igazgatóság díszoklevéllel tüntette
ki. Életmentésért 1932-ben ugyan-
csak kitüntetésben részesült.

Bánkút! Antal aknász. Született
1913-ban Pécsett. Iskoláinak elvég-
zése után 1931-től—1932-ig katonai
szolgálatot teljesített, mint zász-
lós. 1932-ben kezdte működését Pé-
csett, mint csillés, segédvájár és
mint vájár. A bányászati iskola el-
végzése után került Dorogra, ahol
szorgalmának és szaktudásának el-
ismeréséül aknásszá nevezték ki.
Turul Bajtársi Egyesület P. T.,
Nemzeti Munkavédelem tagja.

Bérces Mihály aknász. Szüle-
tett 1901-ben Kazárszékvölgyön.
1919-ben Salgótarjánban kezdte
működését mint csillés, majd vájó.
1922-ben beiratkozott a bányászati
szakiskolába és ennek elvégzése
után 1925-től 1926-ig katonai szol-
gálatot teljesített s a leszerelése
után került Dorogra, mint felvi-
gyázó, ahol 1927-ig ebben a minő-
ségben működött, amikor is szór-

galmának és tudásának elismeré-
séül aknásszá nevezték ki. Az Al-
tiszti Kör tagja.

Blank János laboráns. Születstt
1907-ben Taton. Az érettségi meg-
szerzése után 1927-ben mint nap-
számos került Dorogra, de még
ugyanebben az évben az irodá-
hoz került és mint írnok teljesí-
tett szolgálatot 1929-ig, amikor tu-
dásának elismeréséül laboránssá
nevezték ki. Az Altiszti Kör, Sport-
Egyesület aklív tagja és az Önse-
gélyző Egyesület pártoló tagja.

Cscnki Ferenc főgépész. Szüle-
telt 1893-ban Vasason (Baranya).
Iskoláinak elvégzése után 1910-ben
Dorogra került a bányához, mint
lakatos. 1919-ben szorgalmas és
buzgó munkájáért és szakképzett-
sége révén főgépész lett. Kovács-
•és hegesztőmester. Az Altiszti Kör,
Munkásotthon és az Önsegélyző
Kör választmányi tagja. A sport-
klub pártoló tagja.

Eismann József felvigyázó. Szü-
letett 1906-ban Szászváron. Isko-
láinak elvégzése után 1920-ban lé-
pett a bánya szolgálatába Szásza-
váron, mint palaválogaló f i ú . 1921-
ben csillés, 1925-től segédvájár,
majd vájár. 1927-bcn a DGT.-hez
került Pécsre, ahol mint rései ő vá-
jár működött. 1928 óta működik
Dorogon mint vájár, később lő-
nicster, majd 1935-ben felvigyázó
lett, mely minőségben ma is mű-
ködik.

Erneszt József felvigyázó. Szü-
letett 1900-ban Bánszálláson. Is-
koláinak elvégzése után 1914-ben
lépett a bánya szolgálatába, mint
raktáros fiú. 1917-ben csillés, 1918-
ban segédvájár, 1919-ben vájár.
1930-ban szorgalmának és szaktu-
dásának elismeréséül felvigyázóvá
nevezték ki. Az Önsegélyző egylet
tagja.

Ferenczy Károly bányaírnok.
Született 1898-ban Szamos-Kras-
son. A gimnázium elvégzése után
191ö-ban mint katona az olasz
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fronton teljesíteti szolgálatot, ahol
fogságba is került. 1920-ban mint
tizedes szerelt le. A: Károly-lcereszt
s a háborús emlékérem tulajdo-
nosa. 1922-ben a MÁK-nál kezdte
működését, mint. bérelszámoló,
1926-ban Ács községben fa- és
szénkereskedésben volt üzletveze-
tő 1928-ig, amikor is visszakerült
a bánya szolgálatába Tokodra,
ahol mini élelemtári pénztáros
volt alkalmazva. 1933-ban Dorog-
ra került a szénszállíló hivatalba,
ahol .ma is szolgálatot teljesít, fő-
leg statisztikai kimutatások szer-
kesztésével foglalkozik. Fronthar-
cos sz. pártoló tagja, Sport Club
tagja.

Gémes Ferenc vezető gépész.
Született 1888-ban Sajókazátr Isko-
láinak elvégzése után 1903-ban Do-
rogon kezdte mint gépésztanonc
szolgálatát. 1907-ben f utóvizsgát,
majd 1909-ben gépész szakvizsgát
tett. 1920. óta mint vezető gépész
önállóan működik. 1930-ban szor-
galmas munkájának 30 éves ju-
bileuma alkalmával elismerésül a
bányaigazgatóságtól egy családi
házal kapott. Ezenkívül dicsérő és
elismerő oklevelek tulajdonosa is.
A bányamentő és első segélynyúj-
tási tanfolyamot 1933-ban elvégez-
te. Számtalan mentési munkánál
önfeláldozó tevékenységet fejtett
ki. Az Altiszti Kor és a Műveze-
tők Körének tagja.

Grim István furómester. Szüle-
tett 1899-ben Tinyén. Iskoláinak
elvégzése után 1917-től mini hu-
szár Ukrajnában szolgálta végig
a .világháborút. 1919-ben került a
bánya" szolgálatába és Dorogon
mint napszámos kezdte működé-
sét. Még ebben az évben segédgép-
gépkezelő lett, majd 1922-ben a
gépkezelői vizsga elvégeztével mint
segéd furómestert alkalmazták.
lí)31-ben szaktudásának elismeré-
séül a furómesleri kinevezést kap-
ta. Fáradhatatlan munkásságáért
többszőri pénzjutalmat kapott.

Veszprémben, Pomázon, Fehcrme-
gyében és Győrmegyében kutatá-
soknál működött. Az Önsegélyző
Egylet és a Sport Club tagja.

Gurin Ferenc aknász. Született
1884-ben Dágon. Iskoláinak elvég-
zése után 1896-ban mint takarító
fiú lépett 'a bánya szolgálatába!.
1898-ban lelt csillés, majd 1905-
ben s. vájár, 1906-ban vájár, 1918-
ban clővájár és 192G-ban szorgal-
mának és szaktudásának elisme-
réséül aknásszá nevezték ki. 1899.
óla működik a jelenlegi vállalat-
nál, ahol 25 éves szolgálati jubi-
leuma alkalmával díszoklevelet és
jutalmat kapott Altiszti Kör ak-
tív tagja.

Herhoífer József főaknász. Szü-
letett 1888-ban Máriahal ínon. Is-
kolái elvégzése után 1909-ben lé-
pett a bánya szolgálalába- Doro-
gon. Mint csillés kezdte működé-
sét, később s. vájár és vájár lett
Majd 1917-ben eíővájár. 1919—22-
ig elvégezte a bányászati szakis-
kolát, kiváló eredménnyel. Ezután
lett aknász és később, szorgalmá-
nak elismeréséül, 1928-ban főak-
nász. 1911—14-ig németországi bá-
nyákban is dolgozott. 1928-ban ke-
letkezeti bányai űz alkalmával fér-
fias és bátor magalarlásáérl a bá-
nyaigazgatóságtói dicsérő és elis-
merő oklevelet kapott. 1923-ban
pedig dinamitrobban ásnál, élet-
mentésnél önfeláldozó magatartá-
sáért pénzjutalomban részesült.

Horváth József ny. eíővájár.
Született 1876-ban Galambokon
(Zala m.). Iskolái elvégzése után.
1904-ben került mini csillés An-
navölgyre. Később s. vájár, majd
vájár lett 1914—1916-ig 14. gyalog-
ezrednél orosz harctéren küzdött
1919-ben eíővájár lett. 1930-ban 25
éves munkásságának jubileuma al-
kalmával elismerő oklevelei ka-
pott 1935-ben a vállalat odaadó
hűségéért családi házal építtetett
neki. 1936-ban vonult nyugalomba.

Hajnal József aknász. Született
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1908-ban Mátraszelén, Középisko-
láinak elvégzése után 1925-ben lé-
peíL a bánya szolgálataiba, ahol
mint csillés kezdte működését.
192ö-ban s. vájár lett, 1927-ben vá-
jár, 1930-ban a pécsi bányászati
szakiskolát elvégezte, mely után
1933-ban szaktudásának elismeré-
séül aknásszá nevezték ki. A Nem-
zeti Munkavédelem és a Bányá-
szati Iskolát Végzeitek Országos
Szövetségének tagja.

Kasza József bányafelmérő. Szü-
letett 1885-ben Söregen (Gömör
m.). Középiskoláinak elvégzése
titán 1900-ban került a bánya szol-
gálatába. Bánszálláson kezdte mű-
ködését, mint munkás. 1902-ben
került Tatabányára, 1904-ben Nyit-
rabányán működölt, azután Nagy-
íbábonyban. 1910-ben újból Nyit-
rára került. 1911451 1913-ig elvé-
gezte a pelrozsényi bányászati
szakiskolát, melynek elvégzése
után arany- és ezüstbányában mint
aknász, azután a Mucsonyi Haba-
íéle bányába került mint üzemve-
vezető. Ormospusztáii az állami
szénbányában lett bányafölmérő.
1918-baii a Mátravidéki Szénbá-
nyákhoz mint bányamester került.
1924-ben kivándorolt Kanadába,
ahonnét betegsége miatt 1928-ban
visszatért és azóta a Salgótarjáni
Rt. dorogi telepének bányamér-
nökségén mint bányafelmérő tel-
jesít szolgálatot.

Kálos Mátyás főszállásmester.
Született 1879-ben Bián. Iskoláinak
elvégzése után 18 éves korában lép
a bánya szolgálatába mint kőmű-
ves Annavölgyöii. 1916-ban került
[Dorogra s itt szállásmester lett.
1918-ban főszállásmester és eb-
ben a minőségben teljesít szolgá-
latot még ma is. Több dicsérő jés
elismerő oklevél tulajdonosa. Az
Altiszti Kör vál. tagja. Községi test.
tagja, a'sport klub vál. tagja stb.
'Az A. Cathoüca tagja.

Koller József elővájár. Szüle-
tett 1889-ben Yérte.ssomlón. Isko-

láinak elvégzése után 1905-ben lé-
pett a bánya szolgálatába, mint
takarító fiú. Tatabányán kezdte
[működését s még ebben az év-
ben lett csillés. 1911-ben s. vájár,
1912-ben a környei bányába lé-
pett s 1914-ben lett vájár. 1919
óta Dorogon tel jes í t szolgálatot,
ahol 1922-ben szorgalmának és
munkásságának elismeréséül élő-
vájárrá léptették elő. Akiialyukasz-
lásnál és rései ő versenyben mint
nyertes többször részesült pénzju-
talmakban.

Kollarik István aknász. Szülelett
1893-ban Dorogon. 1908-ban lé-
pett a bánya szolgálatába mint ta-
karító tűi,1 1910-ben lett csillés,
1913-ban s. vájár, 1914-ben vájár.
1919—1922-ig elvégezte .a bányásza-
ti szakiskolát kiváló eredménnyel.
1923-ban szorgalmának és munkás-
ságának elismeréséül aknásznak
nevezték ki. Többszöri pénzjuta-
lomban részesült és 1933-ban tevé-
keny munkájának 25 éves jubileu-
ma alkalmával elismerő oklevelet
kapott. Bányamentő és elsősegély-
hyujtási tanfolyamot végzett. Az
Altiszti Kör, a Művezetők Köre, s
a Bővé tagja.

Kraszna! József felvigyázó. Szü-
letett 1881-ben Salgótarjánban.
1897-ben került a bánya szolgála-
tába, mint takarító f i ú , majd csil-
lés, s. vájár, vájár. 1910-ben léptet-
ték elő clővájárnak. 1913-ban fúró-
szakértő lett. A mélyfúrásokhoz
nevezték ki furómesternek, mely
minőségben 22 évig működött.
1935-ben lett felvigyázó. - 1922-
bcn szorgalmas munkájának 25
éves jubileuma alkalmával dicsérő
és eJismerő oki. kapott. 1934-ben
önfeláldozó tevékenységéért csalá-
di házat kapott a bányaigazgatői-
ságtól. Többször pénzjutalomban
és dicsérő oklevélben részesült.

Kratoclrwil Vencel aknász. Szü-
letett 1873-ban. Középiskoláinak
elvégzése után 1889-ben mint ta-
karító fiú kezdte működését. 1894-
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bein Dorogra került, ahol segéd vá-
jár, majd mint vájár működött.
19ÍQ-beii szorgalmának és szaktu-
dásának elismeréséül aknásznak
nevezték ki. 1933-ban önfeláldozó
munkájáért elismerő oklevelet ka-
pott. Az Altiszti Kör pártoló tagja.

Láng János aknász. Született
1893-ban Kemeneeszéken. 1909-ben
lépett a bánya szolgálatába s mint
csillés kezdte működését, ugyaneb-
ben az évben s. vájár, 1911-ben vá-
jár, 1926-ban elővájár, míg 1927-
ben munkásságának és szorgalmá-
nak jutalmául aknásznak nevezték
ki. Életmentésnél és vízbetörési,
mentési munkáknál végzett bősies
tevékenységéért soronííívüli elő-
léptetést és pénzbeli jutalmakat
kapott. 1914—1917-ig küzdött a há-
borúban, ahol többszőr megsebe-
sült. A Károly cs. k., bronz sebe-
sül'ési erem, háborús emlékérem
tulajdonosa. Az altiszti kör és a
sportklub tagja.

Langovits János aknász. Szüle-
tett 1898-ban Dorogon. 1912-ben
lépett a bánya szolgálatába és mint
takarító fiú kezdte működését.
1914-ben lett csillés, s. vájár, majd
vájár s 1919—1922-ig, a bányásza-
ti szakiskola elvégzése után előlép-
tették aknásszá. Elvégezte a bá-
nyám entési és első segélynyújtási
tanfolyamot. Az Altiszti Kör és a
Művezetők Egyesülete, valamint a
Bővé tagja.

Málhé Jraő fűrómcster. Született
1899-ben Kolozsvárott. Középisko-
láinak elvégzése ntán 1927-ben ke-
rült Dorogra mint üzemi lakatos,
1928-ban már fúrásnál dolgozott,
1929-ben szorgalmas és lelkiisme-
retes munkájának és szaktudásá-
nak elismeréséül furómesternek
nevezték ki. Több társadalmi és
kultúrcgylet tagja.

V. Málray Alajos bányamester.
Született 1894-ben Salgótarjánban.
Középiskoláinak elvégzése után
1906-ban Salgótarjánban a bánya-
mérnökségen mint rajzoló s bánya-

mérő működött. A h ab o ni után a
szakiskola el vég ezt ével Dorogra
került mint főaknász, ahol a mér-
nöki hivatalban teljesített szolgá-
latot. Szaktudásának és munkássá-
gának elismeréséül 1924-ben bá-
nyamesterré léptették elő. Sikeres
mérésekért több elismerést és 25
éves szolgálata alkalmával kitünte-
tő oklevelet kapott.

A művezető egylet tag ja . A front-
harcos szövetség és a Vitézi-rend
tagja. Községi képv. lestül éti tag.
Levente egyesület, altiszti kaszinó
és munkásotthon tagja. 1912-től
1918-ig katonai és háborús szolgá-
latot teljesített a 16-os tábori tü-
zérezrednél mint főtűzmester. Ösz-
szesen 52 hónapig teljesített harc-
téri szolgálatot, miközben kétszer
megsebesült.

A nagyezüst, kétszer kisezüst,
bronz, sebesülési. Károly cs. k. és
a háborús emlékérem kitünteté-
sek tulajdonosa.

Moe/ny ,Iózi?ef föffépmester. Szű-
leteU 1902-ben Salgótarjánban. Is-
koláinak elvégzése után 1915-ben
lépett a bánya szolgálatába. 1917-
ben a telefonközpontot kezelte,
1919-ben szerelő, majd 1921-ben
mint gépész teljesített szolgálatot.
Szorgalmának és szaktudásának
elismeréséül 1928-ban főgépésznck
nevezték ki.

Tűzvésznél tanúsított bátor és
önfeláldozó munkájáért pénzbeli-
és okirat elismerésben részesült.
A leventeegyesület jegyzője. Az
Egységes-párt és a Lövész-egyesü-
let tagja.

Nagy László aknász. Született
1912-ben Pécsbányatclepen. Kö-
zépiskoláinak elvégzése után 1932-
ben Pécsett kezdte működését a
bányánál mint csillés, majd s. vá-
jár s vájár. A bányászati szakis-
kola elvégzése után Dorogra ke-
rült, ahol szaktudásának elisme-
réséül aknásznak nevezték ki.

A Turul bajtársi egyesület tagja.
Nádai József raktárkezelő. Szü-
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letett 1896-ban. Középiskoláinak
elvégzése után 1913-ban Petro-
üsényban került a bánya szolgála-
tába mint raktárkezelő. 191(i óta
óta van Dorogon. 25 éves szolgá-
lati jubileumára elismerő okleve-
let kapott. A Katolikus Credo ak-
tiv tagja. Az altiszti kaszinó p. L
A munkás önsegélyző tagja.

Némelh Ferenc i'öaknász. Szü-
letett 1889-ben Mezőtúron. Iskolái
elvégzése után 1923-ban került a
bányához Dorogra a vasutépílé/-
szeüiez. 1925-ben aknász, majd
192ü-ban i'öaknász lett.

1914-től 1915-ig katonai szolgá-
latot teljesített, harcolt a, szerb,
orosz fronton és megsebesült. Ki-
tüntetései: kisezüst, 3 bronzérem,
Károly cs. k., sebesülés! érem.

A bánya altiszti körének ügyv.
alelnöke, a dorogi munkásotthon
és önmüvelő egyesület választmá-
nyi tagja, a D. A. C. főtitkára, az
Orsz. Frontharcos Szöv. dorogi fő-
csoportjának tiszti titkára, presbi-
tér stb. stb,

Nyers József furómester. Szüle-
tett 1886-ban Szászváron. Iskolái-
nak elvégzése után 1897-ben Ke-
rült a bánya szolgálatába. Anna-
völgyben kezdte működését mint
takarítófiú, majd a fűtőházban
működött. 1911-ben kilépett a bá-
nya szolgálatából ismét Dorogra
került 1913-ban, ahol a mélyfúrás-
nál mint fűtő és gépkezelő műkö-
dött. Munkájának és szaktudásá-
nak elismeréséül 1921-ben kinevez-
ték furómestérnek, s 1925-ig mint
ilyent az igazgatóság a szászvári
és nagymányoki telepekre küldte
ki.

Munkásotthon és a Frontharcos
Szövetség tagja.

Rapp Antal felvigyázó. Született
1899-ben Mecsekszabolcson. Isko-
láinak elvégzése után 1911-ben
Szászvárra került a bányához,
ahol 1922-ig mint vájár működött,
míg 1923-ban szorgalmának és
szaktudásának elismeréséül felvi-

gyázónak nevezték ki. 1928-ban
Dorogra került, ahol újból mint
vájár kezdte működését, míg 1929-
ben ismét felvigyázónak nevezték
ki.

A sportklub és az önsegélyző
egylet tagja.

Sárdi Lajos (Schinidt) aknász.
Született 1907-ben Annavölgyben.
Középiskoláinak elvégzése után
1922-ben mint rajzoló került a bá-
nyához. 1924-től 1925-ig mint csil-
lés működőit, majd a mérnöki hi-
vatalban mint rajzoló, míg 1930-
tól 1933-ig, a bányászati szakis-
kola elvégzése után aknásznak ne-
vezlek ki.

A Levente-egyesület, Munkásott-
hon, Altiszti Kaszinó és a Bányais-
kolál Végzettek Országos Egyesü-
letének tagja.

Sebestyén Lajos térmester. Szü-
letett 1879-ben Annavölgyben. Is-
koláinak elvégzése után 1894-ben
került a bányához Annavölgybe,
ahol csille-jegyző, clővájár. 19U7-
ben szorgalmának elismeréséül
térmesternek nevezték ki. 1925-ben
mint bányairnok. 1935-ben 4 évti-
zedes hű és buzgó munkája jutal-
mául az V. osztályú Magyar Ér-
demkeresztet kapta. Azonkívül di-
csérő oklevéllel is kitüntetlek.

Az Altiszti Kör és a Sportclub
tagja.

Sulyok László gépmester. Szüle-
tett 1897-ben Mátraszőllősön. isko-
láinak elvégzése után 1913-ban Sal-
gótarjánba került, ahol a zagyva-
rakodói gépműhelyben nyerte mű-
szaki képesítését, xigyanott szerez-
te meg a gözmozdony vezetési ok-
levelet is. Katonai szolgálata alkal-
mával Dorogra lett kivezényelve,
ahol mint íőmozdonyvezelő telje-
sített szolgálatot. 1921-ben lett gép-
mester.

Szalay J«nő aknász. Született
1913-ban Brassón. Középiskoláiéi-
végzése után 1929-ben mint csillés
került a bánya szolgálatába, majd
1936-ban s. vájár s később aknász
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lett. 1933—1936-ig elvégezte a bá-
nyászati sxakiskoiút Pécseit. A Há-
nyiskoiát Végzettek Országos Egye-
sületének és a Turul-sző vétség
tagja.

Száiiiel Antal főaknász. Született
1880-ban Üszögön. Iskoláinak el-
végzése után 1892-ben mint taka-
rító fiú lépett a bánya szolgálatá-
ba, később csillés, s. vájár és vájár
lelt. 1905-ben Németországba ke-
rült, ahol ugyancsak mint vájár
kezdi működéséi, később mint fel-
vigyázó telj esi lelt szolgálatot. 1911-
ben bevonult harctéri szolgálatra,
1917-ben mecsekszabolcsi bányára
lett vezényelve, 1918-ban léptet-
ték elő aknásszá, míg 1924-ben ak-
namélyítésnél kitűnő, szorgalmas
munkásságának és tudásának elis-
meréséül íöaknásznak nevezték ki.
1926-ban a Salgótarjáni Rt. do-
rogi telepére mint főaknász került.

Szigcli Ágoston gépmester. Szü-
letett 1894-ben Petrozsényben. Is-
koláinak elvégzése után 1911-ben
került a bánya szolgálatába, Peí-
rozsénybe mint lakatostanonc.
1921-ben Dorogra került, mint la-
kaíos, a központi műhelybe. 1923-
ban Dorogon szorgalmas munkás-
ságáért főgépésszé, 1927-ben gép-
mesterré nevezték ki.

1914-től 1917-ig az orosz és olasz
fronton küzdött. A Károly, cs. k.
és a bronz érd cm éréin tulajdono-
sa. A Frontharcos-, Önsegélyző-,
Credo-egyesület és az Altiszti Kör
tagja.

Székely Samu bányamester. Szü-
letett 1881-ben Verespatakon. Isko-
láinak elvégzése után 1897-ben sa-
ját aranybányájában kezdett dol-
gozni. 1908-tól 1911-ig elvégezte a
bányászati szakiskolát s mint ak-
nász lépett a petrozsényi bányá-
hoz. 1921-ben került a dorogi bá-
nyához, mint aknász. 1924-ben fő-
aknász és 1925-ben szaktudá-
sának és munkásságának eredmé-
tiyeként bányamesLer lett, mely
minőségben ma is működik.

1914-től 1917-ig az orosz és olasz
fronton küzdött. A vilczségi bronz-
érem tulajdonosa.

1926-ban keletkezett bányatűz al-
kalmával férfias és bátor magatar-
tásával, valamint buzgó és kitartó
tevékenységéért dicsérő és elisme-
rő oklevelet kapott. 1936-ban 25
éves jubileuma alkalmából az igaz-
gatóság szintén dicsérő oklevéllel
tüiiíelte ki.

Sziklai (Sztankó) Ede aknász.
Született 1909-ben Csolnokon. Kö-
zépiskoláinak elvégzése után 1924-
ben lépett a bánya szolgálatába.
1930-tól 1933-ig a bányászati szak-
iskola 'elvégzést; után mint aknász
került a Salgótarjáni lit. dorogi
bányatelepére. A helybeli Leven-
te-egyesülel, a Bányászali ^Önse-
íjéiy/.ó ügylet és a ríányaiskolát
Végzettek Országos Egyesületének
tagja.

Szifferl Nándor felvigyázó. Szü-
letelt 1897-ben. .Iskoláinak elvég-
zése után 1912-ben Salgótarjánban
kezdte működését .mint lakaríLó-
f iú, később csillés, majd s. vá-
jár leit. 1917-ben. szorgalmas mun-
kájának és szaktudásának eredmé-
nyeképpen felügyelővé nevezték
ki. 1925-ben -elismerő díszokleve-
let kapott. 1927-ben Dorogra ke-
rült, ahol mint felvigyázó műkö-
dik. Az .Altiszti Kör pártoló lag-
ja, a,Sportegylet és az Önsegélyző
egylet lagja.

1917-161 1921-ig Mátraszelén min t
erdő- és -yadőr működőit, majd
Petrozsényban mint .szénosztályo-
zó és ,felvigyázó.

Sztraka Rezső felvigyázó. Szü-
letett 1885-ben. Iskoláinak elvég-
zése után 1899-ben lépett a bánya
szolgálatába, mint lakatos inas.
1905-ben mint gépkezelő, 1921-ben
szállítási felvigyázó, 1924-ben Do-
rogra a törmelék-aknához került,
ahol szorgalmas munkájáért és
megbízhatóságáért felügyelőnek
nevezték ki. 1930-ban, 25 éves mun-
kásságának elismeréséül díszokle-
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veleí kapott. Az Altiszti Kör és a
Sportklub pártoló tagja.

Tárnái Mihály aknász. Szülelett
1894-ben Csolnokon. 1908-ban lé-
pett a bánya szolgálatába Csolno-
kon. 1909-ben lett csillés, majd se-
igédvájár és vájár, 1919-bcn élő-
vájár lett. 1922-ben elvégezte a bá-
nyászati szakiskolát, utána kine-
vezték aknásznak. 1933-ban mun-
kájának elismeréséül 25 éves ju-
bileuma alkalmából a bányaigaz-
gatóság pénzjutalomban és elisme-
rő oklevélben részesítette. Bánya-
mentő- és elsősegélynyújtás! tanfo-
lyamot végzett. Az Altiszti Kör és
a Művezetők Egyesületének tagja.

Tárnái János aknász. Született
189ö-ban Csolnokon. 1910-ben lé-
pett a bánya szolgálatába,' ahol
mint takarító fiú kezdte működé-
sét, később csillés, s. vájár és vájár
lelt. 1918-ban beiratkozott a bá-
nyászati szakiskolába, melyet 1922-
ben kiváló eredménnyel végzett.
Ezulán aknásznak léptették elő.
193fi-ban munkásságának 25 éves
jubileuma alkalmával az igazga-
tóság elismerő 'oklevéllel tüntette
ki. Többszőr pénzjutalomban is ré-
szesült. Az altiszti kaszinó tagja.

IJresehEroilny. aknász. Szüleiéit
1876-ban. Iskoláinak elvégzése után
1892-ben kezdte működését mint
takarító fiú, majd s. vájár és elő-
váj ár lett. 1913-ban Dorogon szor-
galmas munkájának elismeréséül
aknásznak nevezték ki. 1930-ban 39
éves szolgálata után mindkét sze-
mére teljesen megvakult. 1930-ban
díszoklevéllel tüntették ki. Az Al-
tiszti Kaszinó és Sportklub tagja.

Valyko József főaknász. Szüle-
tett 1902-ben Salgótarjánban. Kö-
zépiskoláinak elvégzése után. 1918-
baii Dorogon kezdte működését,
mint csillés, majd s. vájár, vájár;
1922-ben a bányászati szakiskola
elvégzése után aknász lett, majd
pedig munkásságának és szaktudá-
sának elismeréséül 1928-ban főak-
násznak nevezték ki. (A bányames-

ter helyettese.) B. I. V. O. Sz. pénz-
tári ellenőr, az Önsegélyző Egylet
fiókjának jegyzője, az altiszti kör
stb. tagja.

Vadon Győző aknász. Született
1907-ben Vasason. Középiskolái-
nak elvégzése után 1923-ban Vasa-
son múlt irnok kezdte működését,
ezután mint csillés, s. vájár, majd
a bányászati szakiskola elvégzése
után 1933-ban mint aknász került
a vállalathoz, ahol 1934-ben vég-
legesítették. U. V. O. E. és a do-
rogi altiszti kör tagja.

Vejeiig Antal ny. elovájár. Szüle-
tett 1880-ban. Iskoláinak elvégzése
után 1894-ben az annavölgyi bá-
nyához került mint takarító fiú.
Később s. vájár és vájár, 1913-ban
elővájárrá nevezték ki. 1914-ben
került Dorogra. 1930-ban pénzju-
talmat és elismerő oklevelet ka-
pott, 1932-ben 40 éves szorgalmas
és odaadó munkásságáért elismerő
díszoklevelet nyert. 1934-ben lé-
pett nyugdíjba, amikor is részére
egy családi házat építtetett a vál-
lalat. A Sportklub, és Altiszti Kör
pártoló tagja. A Frontharcos Szö-
vetség rendes tagja.

A világháborút orosz fronton
harcolta végig, ahol súlyosan meg-
sebesül t.

Viedcr József ny. gépmester.
Született 1869-ben Szászváron. Is-
koláinak elvégzése után 1889-bcu
Szászváron kezdte működését mint
kovácssegéd. 1893-ban került Do-
rogra és 1895-ben már előmunkás
volt. 1922-ben munkavezetővé ne-
vezik ki, majd 1928-ban szorgal-
mas és kitartó munkájáért gépfel-
vigyázó lett . 1931-ben 40 éves szol-
gálat után nyugdíjba ment. 1925-
ben a győri Iparkamara elismerő
díszoklevéllel és 1930-ban a Salgó-
tarjáni Kőszénbánya Társulat dísz-
oklevéllel tüntette ki. Végül 1934-
ben munkájának jutalmául családi
házat kapott. A Sportklub és az
Altiszti Kör pártoló tagja.

Ylodika Miklós bányamester (bá-
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nyamérő). Született 1894-ben Sel-
mecbányán. Középiskoláinak el-
végzése után 1909-ben Selmecbá-
nyán mint munkás kezdte műkö-
dését, 1911-től 1914-ig a bányá-
szati szakiskola sikeres elvégzése
után az Erzsébet- és Ferenc Jó-
zsef-aknán bányaí'előri minőség-
ben működött, majd 1914-ben Do-
rogra a bányamérnökséghez került
akuászi minőségben 1920-ig. 1924-
töl i'őaknász s végül szaktudásá-
nak és munkásságának elismeré-
séül bányamesternek nevezlek ki.
hányaiskoiát Végzettek Országú:,
Egyesületének tagja és a Bánya-
altiszti Kör alelnöke.

Záuibő József aknász. Született
1898-ban Etesen. Iskoláinak elvég-
zése után 1912-ben az északma-
gyarországi Albert-aknánál mint
csillés kezdte működését, majd az
Etes-Amália aknán teljesített szol-
gálatot mint s. vájár és vájár.
lí)22~ben mint vájár Dorogra ke-
rült, miután elvégezte a szakisko-
lát. 1925-ben ideiglenes aknász és
még ugyanebben az évben véglege-
sítették. Buzgó munkásságáért
többször elismerésben részesült. A
Credo, a Művezetők Orsz. Egyesü-
letének, a BVOiSz.-nak, a Leveii-
te-egyesület és az Altiszti Kör
tagja.

ETES.
Bábel Ferenc aknász. Született

1897-ben Zagyvarónán. Iskolái el-
végzése után Baglyasaljára került
mint aknász és 1932-ben Etesre.
Pécsett végezte eJ a bányá-
szati szakiskolát. Szerencsétlenség-
nél tanúsított bátor és önfeláldozó
magatartásáért elismerő oklevelet
kapott. Az altiszti kör, a Sport-
klub és a Bányaiskolát Végzet-
tek Országos Szövetségének tagja.

Bodor József aknász. Született
1897-ben Salgótarjánban. Elvégez-
te a bányászati szakiskolát Pécsett
s utána került Baglyasaljára mint
aknász. 1933-ban Etesre került és
az idő óta itt működik. 26 éve áll

a bánya szolgálatában. Az igazga-
tóság elismerő oklevéllel tüntette
ki. Az Altiszti Kör, a P. L. E., a
Sportklub és a Bányászati Szakis-
kolát Végzettek Országos Szövetsé-
gének tagja.

György János bányaápoló. Szü-
1 ételt 1896-ban Erdőköyesden. Kö-
zépiskolái elvégzése után Mátrano-
vákra került a kórházba mint se-
gédápoló, majd kinevezték ápoló-
nak. 1918-ban Etesre került, ahol
mint egyedüli ápoló vezeti az el-
sősegélynyújtást az összes telepe-
ken, íellebbvalói megelégedésére.
A háború alatt kifej telt kórházi
működéséért az igazgatóságtól di-
csérő oklevelet kapott. Az olvasrt-
kör pénztárosa.

Mah.is.yak András aknász. Szü-
letett 1889-ben Uj-Antalfalván (Gö-
fcnör m.). Iskolái elvégzése ,után
1906-ban került a bánya szolgála-
tába mint takarító. Ezután Petro-
zsényba került, ahol mint csillés
működik. Utána újra a Salgótar-
jáni Rt.-hoz került Nyitrabanyá-
ra, ahol vájár lett. 1910-ben elvé-
gezte a bányászati szakiskolát Do-
rogon, majd 1922-ben Kazárra ke-
ruit mint aknász. 1926-ban ment
E Lesre mint aknász.

1914-ben az 5. honv. huszárez-
rednél szolgált, az orosz és ;az olasz
fronton küzdött, fogságba került
és mint tizedes szerelt le. A nagy
ezüst v. érem, a Károly cs.-kereszt
és a bronz vitézségi érem tulajdo-
nosa.

A bánya szolgálatában 30 éve áll.
Az Altiszti Kör és a £>ányaiskolát

Végzettek Orsz. Szöv. tagja.
Telek István aknász. Született

1879-ben Bocsárlapostőn. Iskolái
elvégzése után 1895-ben lépett a
bánya szolgálatába, később mint
vájár Albertaknára került és végül
1923-ban került Rau-aknára. 41 éve
áll a bánya szolgálatában és szor-
galmas munkájával felettesei meg-
elégedését érdemelte ki. Az Altisz-
ti Kör és a Sportegylet tagja.
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EGERCSEHT.
Kocsis József aknász. Szüleiéit

1896-ban Ipolyszalkán. Iskolái el-
végzése után Tokodra került: a bá-
nya szolgálatába. 1926-ban kerüli
Egcrcsehire mint aknász. A bá-
nyászati szakiskolát Dorogon vé-
gezte el.

A Bányászati Szakiskolát Vég-
zetlek Országos Egyesületének tag-
ja.

Kovács Bihart István elővájár.
Szülelett 1898-ban Hcgyko-Ková-
csin (Bihar m.). Iskolái elvégzése
után mint csillés lépett a bánya
szolgálatába, majd Nyitrabányára
került mint s. vájár, majd 1920-
ban Egercsehire került, ahol mini:
s. vájár, vájár és végül érdemei
elismeréséül elővájár lett.

Az Olvasókör tagja.
Novak Frigyes üzemvezető, oki.

bányamérnök. Születelt 190-í-bcn
Somogyon. 1926-ban került Eger-
esehü-e, ahol mint bányamérnök
üzemvezető teljesít szolgálatot.

A munkás-olvasókör elnöke. Is-
kolagondnokság tagja, az önkénles
lüzoltótestület titkára,

Stark Ferenc főaknász. Született
1900-ban Temesvárotí. A fémipari
szakiskola elvégzése után lS2í-ben
került a bánya szolgálalába Eger-
csehire mint munkás, majd s. vá-
jár, vájár, lőmesler, elővájár és
1928-ban aknász és végül 1932-ben
szorgalmas munkájának elismeré-
séül főaknász lett.

1918-tól 1921-ig tel jesítőit kato
nai szolgálatot.

Az Olvasókör, a tűzoltó egyesü-
let és az OTI. választmányi tagja

EDELÉNY.
Lohrmann Kercszlély művezető.

Született 1887-ben Szeghegyen
(Bács m.}. A középiskola elvégzé-
se után 1906—1908-ig elvégezte a
bányászali szakiskolát sikerrel. Ez-
után Németországban mint aknász
működött, majd Franciaországban
szén-, Romániában petrolemnku-

tatásoknál és később Magyarorszá-
gon teljesített ugyanilyen szolgá-
latokat, míg 1922-ben az Edelényi
Kőszénbánya Rt.-hez mint üzem-
vezető került.

ESZTERGOM.
Kövesdi (Koschier) Ferenc ny.

bányamester. Született 1873-ban.
Iskoláinak elvégzése után 1887-ben
lépett a bán3ra szolgálatába és An-
navölgyön kezdte működését mint
takarító fiú, majd csillés, s. vájár
és később vájár lett. 1900-ban lett
aknász, majd főaknász és 1926-ban
kiváló munkájának elismeréséül
báiiyamester lett. 1933-ban 47 évi
szorgalmas, megbízható munka
után nyugalomba vonult, mely
alkalomból dicsérő és elismerő ok-
levelet kapott. 1930-ban a bánya-
igazgatóságlól 25 éves szorgalmas
és hűséges munkájának elismeré-
séül ugyancsak oklevelet, majd
1932-ben a bányaiparban hosszabb
időn át megszakítás nélkül ellöl-
tölt önfeláldozó munkájáért a Kor-
mányzó úr őfőrnél tósága az V. osz-
tályú magyar •érdemkeresztet ado-
mányozta.

Nábrády Árpád műszaki rajzoló.
Született 1903-ban Budapesten. Az
érettségi elvégzése után 1922-ben
lépett a bánya szolgálatába mint
tanonc, 1923-ban felszabadult és
utána a gépészeti rajzterembe ke-
rült mint rajzoló. 1927-ben végle-
gesítették. 1929-ben tisztjelölt! be-
osztásba került, ahol felettesei
(megelégedésére ma is dolgozik.

A báuyatiszti egyesület tagja és
a ref. egyházközség elöljárója.

Nábrády János géplakatos. Szü-
letett 1898-ban Budapesten. Isko-
lái elvégzése ulán 1928-ban Dorog-
ra kerül t mint géplakatos. 1916-
ban a stabil gőzgépi vizsgát Buda-
pesten jelesen letette.

1916-tól 1921-ig az olasz fronton
teljesített szolgálatot.

Az Önsegélyző Kör tagja.
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FELjSőNYARAD.
Néhai Máaik Lajos bányatulaj-

donos. Születeti. 1872-ben Felső-
szuhán.

HÓDÓSCSÉPANY.

Ochlinszky Endre bányatulaj-
donos, Kovács-Bükk kőszénbánya.

Rolh Lajos bányamcsler. Szüle-
tett 1874-ben Liztón. Iskoláinak el-
végzése után 1886-ban Bánszállá-
son kezdte működését mint taka-
rítófiú. Majd csillés, később s. vá-
jár és vájár lett. 1893-ban Királdra
a mérnökséghez került, később 3
évig a hadsereg kötelékében szol-
gált. 1897-ben nevezlek ki bánya-
felőrnek. 1910-ig Sajóvárkonyon
és jelenleg báuyamesteri minő-
ségben teljesít szolgálatot.

INÁSZó.
Gaál István aknász. Született

1892-ben Hevesbátoron, Iskoláinak
elvégzése után egész fiatal korában
kezdi működését Inászón a bánya
szolgálatában. 1922-ben Dorogon a
bányászati szakiskola sikeres el-
végzése után mint aknász nyer be-
osztást, melyet felettescinek teljes
megelégedésére toll be. 32 év óta
működik a bánya szolgálatában.
Ugyanitt működött néhai atyja,
Gál János több mint két évtizede.

Gróner János aknász. Született
1893-ban Inászón. Iskoláinak el-
végzése után már egész fiatal ko-
rában a bánya szolgálatába lépett,
míg 1922-ben Dorogon sikeresen
végezte a bányászati szakiskolát,
mely. után mint aknász nyert be-
osztást. 1914—15—ig frontszolgála-
tot teljesített, amikor súlyosan
megbetegedett; felépülése után a
vállalat, mint 30 éve működő nél-
külözhetetlen szakembert felmen-
tette. Néhai atyja is mint bányász
működött hosszú évekig.

KAZÁR.
Hőss Nagy Lajos bányafőmér-

nök. Született 1891-ben Hódmező-

vásárhelyen. A bányamérnöki, főis-
kola elvégzése után 1914-ben bevo-
nult és 1918-ig mint hadnagy, telje-
sített harctéri szolgálatot. 1919-től
a nagybányai m. kir. bányaigazga-
tóság kebelében, mint a kerületi
mérnökség vezetője, majd mint a
zúzó üzem vezetője stb. működött.
1921 óta a Salgótarjáni Kőszcnbá-
nya Rt. alkalmazásában mint szén-
bánya üzemvezető teljesít szolgá-
tól, felesége alsóki és polgárdi
Polgár-Csorba Margit.

A kazári frontharcos csoport el-
nöke, Salgótarján légvédelmi bi-
zottságának tagja, a Vöröskereszt,
a Bányászati Önsegély- és a Ter-
mészettudományi Társaság slb.
tagja.

KAZINCZ.

Kovács József üzemvezető. Szü-
letett 1899-ben Soiuogyon. Iskolái-
nak elvégzése után 1913-ban lépett
a bánya szolgálalába a D. G. T>
hez és mint motorvezető Pécsett
kezdte működését, mely. minőség-
ben 1916-ig működött, majd meg-
szakítások után 1920-tól 1922-ig si-
keresen elvégezte a bányászati
szakiskolát, mely. után a komlói
kincstári bányában aknászi beosz-
tást kapott. 1923-ban Ajkán, majd
a móri szénbányában ugyancsak
mint aknász, később íőaknász.
1929-Lől az alacskai kőszénbányá-
hoz már üzemvezető főaknászi be-
osztási kapott, ugyanez évben ke-
rült a Gazdasági Kőszéiibányáho/.
Kazinczra.

KIRALD.

lilába István bányafelvigyázó.
Született 1895-ben. Iskoláinak el-
végzése után 1907-ben kezdte mű-
ködését a bányánál, miül takarító-
fiú, később s. vájár, majd vájár
lett. 1927-ben szorgalmának és
szaktudásának elismeréséül felvi-
gyázónak léptetlék elő. Az Olvasó-
kör tagja.

Di;rényi Antal bányamester. Szü-
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letett 1882-ben Salgótarjánban. A
salgótarjáni Frigyes-aknán kezdte
működését 1898-ban mint csille-
jegyző. Később egymásután s. vá-
jár, vájár és aknász. 1904-ben a
bányászati szakiskola elvégzése
után Pilisvörösvárra került vezető
aknásznak. 1907—1909-ig Pelro-
zsényben főaknászi minőségben
működött. 1921-ben került a bor-
sodmegyei bányához, hol mint ba-
jiyamester teljesít szolgálatot. A
tiszti kör választmányi tagja.

Ralinszki Gusztáv aknász. Szüle-
tett 1882-ben Bánszálláson. 1898-
ban S aj ó szén t páteren mint csillés
kezdte működését a bányánál,
majd s. vájár, vájár és 1908-ban
felvigyázó lett. 1922-ben szorgal-
mának és szaktudásának elisme-
réséül aknásznak nevezték ki.
1935-ben került Királdra, ahol
ugyanilyen minőségben működik.
jy24-ben elismerő oklevéllel jutal-
mazták meg szorgalmas munkássá-
gát. Az olvasókör rendes tagja.

L ollók Vilmos gépmester. Szü-
letett 1884-ben Sajókazán. Iskolái-
nak elvégzése után a lakatosmes-
terséget tanulta és 1890-ben Ki-
ra került, mint lakatossegéd. VÍ894-
ben Ózdon mint villanyszerelő mű-
ködött. 1895-ben került Snjoszenl-
péterre az üzemhez ugyanilyen mi-
ségben. 1912-ben helyezték át Ki-
ráldra, ahol szaktudásának elisme-
réséül gépmesternek nevezték ki.
1931-bcn 25 éves szorgalmas mun-
kájáért a pénzügyminisztertől el-
ismerő díszoklevelet kapott.

Az Olvasókör alelnöke.
Idősb. Prohászka Károly bánya-

altiszt. Született 1878-ban Radni-
czon. Középiskoláinak elvégzése
után 1892-ben a radniczi bányában
kezdte működését mint takarítóí'iű,
később csillés, s. vájár, vájár, élő-
munkás lett és 1913-ban szorgal-
mának és szaktudásának elismeré-
séül aknásznak nevezték ki. 1920-
foan főaknászhelyettes lett. 1930-
bau ,a pénzügyminisztertől elisme-
rő díszoklevelet érdemelt ki.

Az Olvasókör rendes tagja.
Sárvári Ferenc bányafelvigyá-

zó. Született 1881-ben Krászton. Is-
koláinak elvégzése után 1898-ban.
Királdon kezdte működését a bá-
nya szolgálatában mint csillés,
majd vájár, míg végül szorgalmas
munkájának elismeréséül felvigyá-
zónak nevezték ki. 1914-től 1919-
ig teljesített katonai szolgálatot,
illetve 1915-ben orosz fogságba
esett. 1.926-ban szorgalmának elis-
meréséül a pénzügyminisztérium-
tól díszoklevelei erdemeit ki. Az
Olvasókör rendes tagja.

Tavy Géza bányafőfclügyclő.
Született 1889-ben. A bányászati
és erdészeti főiskola elvégzése ulán
1907-től 1920-ig mint bányagyakor-
nok teljesített szolgálatot, később
s mérnök, mérnök. 1920-ban mint
főmérnököt nyugdíjazták, ugyan-
akkor a Borsodi Szénbányák Rí.
szolgálatába lépett és Sajószenlpé-
Leren működött. 1924-ben Rudolf-
telepen,, 1934 óta a vállalat királdi
bányaüzemének felelős üzemveze-
tője.

Borsod m. törvényhatósági bi-
zottságának tagja. A királdi ncm-
,zeli egységespárt elnöke. A királdi
rom. kath. egyházközség világi el-
nöke, a Leventc-egyesülel elnöke
síb.

KISGYÓN.
Kun László bányamérnök, üzem-

vezetőhelyettes. Születelt 1901-ben
Monokon (Zemplén m.}. 1929. febr.
8 óta Kisgyón Bakonyvidéki Egye-
sült Kőszénbánya Rt. beosztott bá-
nyamérnöke. Az összes mérések,
térképezések, rajzok, tervezések, az
iparvasútnál és gépüzemnél előfor-
duló munkálatokat végzi, ezenkí-
vül az elgőzöl tetési szénkísérletc-
két, illetve tüzelési próbákat is ve-
zeti. Balinka község képviselőtes-
tületi, tagja.

Kucseiia János előváj ár. Szüle-
tett 1890-ben Salgótarjánban. Is-
koláinak elvégzése után, 1902-ben
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került Tatabányára. 1920-tól Pilis-
szén, tivánon működölt, majd on-
nan Dorogra került, míg 1023 óta
Kisgyónon teljesít szolgálatot.
Szorgalmának elismeréséül 192(i-
ban elő vájár lett, 191.7—1918-ig tel-
jesített katonai szolgálatot. Az Ol-
vasókör tagja.

Vitéz Lengyel István felvigyázó.
Szülelett 1886-ban Csecsen/ Isko-
láinak elvégzése után 1899-ben Sal-
gótarjánban, kezdte meg működé-
sét a bányánál, majd mint s. vájár
Petrozsénybc került, ahonnan ké-
sőbb vissza Salgótarjánba, majd
Egercsehibe, később Tatabányára,
onnan pedig 1929-ben Kisgyónra,
ahol 1936-ban nevezték ki véglege-
sen felvigyázóvá.

1914-től 1917-ig mint szkv. a 60.
gy. e. kötelékében az orosz harc-
téren küzdött a világháborúban.
Tulajdonosa két seb. érem, I. o.
bronz, kis- és nagyezüst, Károly
cs, k. kitüntetéseknek. Vitesd rend
tagja.

Az Olvasókör, Polgári Lövész-
egylet, Sakkor tagja.

S/merha István előváj ár. Szüle-
tett 1894-ben Szapáron. Iskoláinak
elvégzése után 1909-ben a szapári
bányán kezdte működését mint ta-
karítófiú, később csillés, s. vájár,
vájár, Pilisszentivánon és Környo-
bányán teljesített szolgálatot, majd
onnan visszatérve Kisgyónra 1922-
ben, aliol 1923-ban elovájáruak
léptették elő.

Az Olvasókör és Credo tagja.
Viléz Tusiiády Ferenc oki. bá-

nyamérnök, ~ü zeniigazgató. Szüle-
tett 1895-ben Eleken (Arad m.). A
bányászati főiskola elvégzése ulán
1021-tŐl 1922-ig Szilágysági Szén-
bányavállalat nagydczsidai telepén
(Szilágy m.) kezdte működését,
mint üzemvezelő, azóta a Kisgyón-
Bakonyvidéki Egyesült Kőszénbá-
nya Rt. kötelékében teljesít szolgá-
latot és 1928 óta mint üzem igaz-
gató működik.

Harctéri szolgálatot 1.915—1918-
ig teljesített.

Megyebizottsági tag, testnevelési
bizottsági tag, a vitézi rend tagja,
járási levente felügyelő. Járási
Frontharcos Szövetség vezető
tisztje. Levente, lövész, cserkész-
egyesületek elnöke.

Weinöhl Gyula felvigyázó. Szü-
letett 1897-ben Honl-Mádason. Is-
koláinak elvégzése után lÜOíi-ban
került, mint takarítófiú, a Zakár-
falvai bányához. Később s. vájár
vájár Szalánkán, 1914-ben Toko-
don vájár, majd Tatabányán, on-
nan Ajkán, Tokodon, Gyöngyös-
ül oszlopon slb. került beosztásra.
1919-bén Bodajkon vál lalt szolgá-
latot, aliol felvigyázó lett.

Az olvasókör tagja.
Wiszi István bányamester (bá-

nyatiszt). Született 1889-beii Csol-
nokon. Iskoláinak elvégzése után
1904-ben mint bányagyakornok
kezdte működését. 1911-ben a bá-
nyászati szakiskola sikeres elvég-
zésével Tatabányán a mérnöksé-
gen teljesítet l szolgálatot. 1911 -ben
a köteles katonai szóigáláttétel a
világháború közbejöttével 1917-ig
tartott, amikor felmentéssel mint
tiszthelyettes leszerelt és Tatabá-
nyán 1924-ig önál ló bányamérő
volt. 1924 óta a Kisgyón Bakony-
vidéid Egy. Kőszénbányánál bá-
nyainesteri minőségben működik.

Palugyay islváai tógépes/.. Szüle-
te l t 1883-ban Budapesten. Iskolái-
nak és a szaktanfolyamoknak el-
végzése után 1923-ban került Kis-
gyónra, mint gépész-lakalos.
Ugyanebben az évben már t'ogé-
pés"znek nevezték ki. .1917—18-ig
a. 9. h. gy. e. kötelékében •mint
szkv. 30 hónapig az olasz, román,
•orosz frontokon küzdött. Olasz
fogságba került, ahol 12 hónapot
pót töltött.

Az Olvasókör tagja.

KISTERENYE.
Fekt'ie Islván aknász. Szül e te 11

1883-ban Kisgargen. Iskoláinak el-
végzése után 1898-ban a sálgótarja-
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ni Károly-aknához került takarító-
fiúnak. Később Nyitrára került,
onnan Petrozsénybe, miközben 18
hónapot Amerikában töltött, ahol
szaktudását fejlesztette. Ameriká-
ból visszatérvén, Kisterenyére ke-
rült, ahol mint vájár kezdte mű-
ködését, míg végül szaktudásának
és munkásságának elismeréséül
aknásznak léptették elő. Működési
ideje alatt több elismerésben ré-
szesült. A világháborúban 14 hó-
napi katonai szolgálatot teljesített.

KURITYAN.

Viféz Karvaly József bányamér-
nök. Született 1896-ban Mecseksza-
bolcson. 1919-ben a D. G. H. T.
mecsekszabolcsi üzeménél mini
gyakornok kezdte pályafutását
1922-től 1923-ig a pécsi, dorogi és
nagymányoki üzemeknél aknamé-
lyítő munkálatokat végzett mint
bányamérnök. 1921-óta a Rimamu-
rány-Salgótarjáni Vasmű Rt. ku-
rityáni szénbánya üzeméné! mint
üzemvezető bányamérnök teljesít
szolgálatot.

Orosz István aknász. Szüleiért
1902-ben Sajószentpéteren. Ózdon
sikeresen el végez le a bányászati
szakiskolát és ezután 1929-ben Ru-
dabányán mint aknász lépett a bá-
nya szolgálatába, később Kuri-
tyánra került.

LEÁNYVÁR.

Grébner Géza furómesler. Szüle-
tett 1893-ban Hugyakon. 192-l-ben
lép a banya szolgálatába Pilisvö
rösváron. 1931-ben Békés megyé-
be, majd 1933-ban lép a Salgótar-
jáni Rt. kötelékébe Dorogon, mint
furómester.

1914—1918-ig teljesített háborús
szolgálatot a 16. h. gy. e.-ben az
orosz fronton, ahol fogságba is
esett. Háromszor sebesült.

A leány.vári községi iskolaszéki
tag.

Ríiusch Ferenc bánvamesler.

MECSEKSZABOLCS.

Bernics András irodafelvigyázó.
Született 1893-ban Pécsett. Iskolái-
nak elvégeztével először a Máv.~
nál mini iroda s.-liszt kezdte mű-
ködését. 1922-ben lépett a bánya
szolgálatába, mint napidíjas és
1923-ban mint felvigyázót véglege-
sítették.

1914—18-ig az 52. gy. e.-ben tel-
jesí tett katonai szolgálatot.

A D. V. A. C. tagja.
Bodonyi János aknász. Született

1888-ban' Mecsekszabolcson. 1902-
ben lépett a bánya szolgálatába,
ahol csillés, majd s, vájár, 1916-
bnn vájár lett. 1926-ban szorgal-
mának és szaktudásának elisme-
réséül aknásznak nevezték ki. 1914
—1916-ig az 52. gy. e. kötelékében

az olasz és szerb fronton 18 hóna-
pig küzdött. Két súlyos sebesülése
volt, a Károly cs. kereszt tulajdo-
nosa.

A Frontharcos csoport és a Cre-
do tagja.

Braunéi- Ferenc ny. aknász. Szü-
letett 1874-ben Psedborg-ban. Is-
koláinak elvégzése után Pécsbá-
nyalelepen lépett a bánya szolgá-
latába, majd 1898-ban a bányá-
szati szakiskola elvégzése után bá-
nyat'elvigyázónak nevezték ki. Míg
szaktudásának elismeréséül aknász
lett és ebben a minőségben műkö-
dött 1930-ig, amikor 43 éves szol-
gálat után nyugalomba vonult.
Kétszer elismerő oklevelet kapott
és a kormányzó a szolgálati érdem-
kereszttel tüntette ki a vitézségi
érem szallagján.

Dvorzsák S/auiszló aknász. Szü-
letett 1885-ben Zbesán. Iskoláinak
elvégzése után Mecsekszabolcson,
lépett a bánya szolgálatába mint
takarítóim, majd csillés, s. vájár
és vájár és végül szaktudásának
elismeréséül 1918-ban aknásznak
léptették elő. 1914-ben a 12. vadász
e, kötelékében az orosz és olasz
fronton küzdött, kétszer sebesült
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A bronz vitézség! érem és a jubi-
leumi érdemkereszt tulajdonosa.

< Feuerstahler Gyula építészeti
pallér. Született 1890-ben Kishaj -
máson. Iskoláinak és az építészeti
szaktanfolyam elvégzése ulán 1911
ben mint kőműves került a D. G.
T.-hez, 1920-ban előmunkás, majd
szaktudásának és szorgalmának el-
ismeréséül 1922-ben pallérnak lép-
tették elő. A polgári lövész egylet
a Turul-egylet, Sportegylet és
Credo tagja.

Illaszni József aknász. Született
1885-ben Mecsekszabolcson. Isko-
láinak elvégzése után 1902-ben
mint csillés került a bánya szolgá-
latába, később s. vájár, 1907-ben
vájár és 1918-ban munkájának el-
ismeréséül aknásznak nevezlek ki
A Turul Egylet tagja.

Jaki Antal igazgató. Született
1886-ban Vasason. 1906-ban a pé-
csi püspöki taníLókéjpző elvégzése
után került a pécsbányatelepi tár-
sulati iskolába, mint osztálytaní-
tó. 1912-ben már igazgató Vasa-
son és 1927-tol Mecsekszabolcs tár-
sulati iskoláját vezeti.

1914—1917-ig teljesített harctéri
szolgálatot. Az ezüst vöröskereszt,
a vitézségi érem szallagjával ki-
tüntetések tulajdonosa. Községi
képv, testületi tag. A Credo tagja,
a Polgári Lövész- és a Levente-
egyesület elnöke, a Turul választ-
mányi tagja. Baranyavármegye ta-
nító egyesülelének alelnöke.

KJerényl József 1. aknász. Szüle-
tett 1887-ben Mccsekszabolcson. Is-
koláinak elvégzése után 1900-ban
mint takarítófiú került a bánya
szolgálatába. Később csillés, 1907-
ben s. vájár, 1911-ben vájár lett,
1918-ban szaktudásának elismeré-
séül aknásznak nevezték ki.

A helyi frontharcos csoport és
a Credo tagja.

Kövesd! Antal aknász. Született
1914-ben Mecsekszabolcson. Kö-
zépiskoláinak elvégzése után 1930-
ban mint takarítófiú kezdte mű-

ködését a bánya szolgálatában,
ahol később csillés lett. 1936-ban
elvégezte sikeresen a bányászati
szakiskolát, miközben s. vájár, vá-
jár és végül aknász lett.

A Credo, Önsegélyző és a Tur.il
egyesületek tagja.

Krsiák Antal I. aknász. Szüle-
tett 1878-ban Pécsett. Iskoláinak
elvégzése után 1890-ben került a
bánya szolgálatába. Majd 1907-ben
ben vájár, 1911-ben lőmester, 1914-
ig kisegítő aknász, míg végül szor-
galmas munkájának elismeréséül
aknásznak nevezik ki. 1914—16-ig
30 hónapot töltött a fronton. A Ká-
roly cs. kereszt tulajdonosa. A
Credo és a Frontharcos csoport
tagja.

Krivitr Antal aknász. Született
1884-ben Mecsekszabolcson. Isko-
láinak elvégzése után 1896-ban
mint takarítófiú került a bánya
szolgálatába, ugyanez évben vájár
lett, míg végül szaktudásának elis-
meréséül 1917-ben aknásznak lép-
tették elő

1914—16-ig a 19. h. gy. e. köte-
lékében szerb és orosz frontokon
teljesített háborús szolgálatot. AJ
háborús emlékérem tulajdonosa. 'A
frontharcos csoport és a Turul
egyesület tagja.

K no lek Ferenc műhely fel vigyá-
zó. Született 1896-ban Pécs-bányán.
Iskoláinak elvégzése után 1913-ban
mint lakatos került a bányához,
1914-ben villanyszerelő, 1923-ban
főszerei ő lett és 1934-ben szaktudá-
sának elismeréséül gépfelvigyázó-
vá léptették elő. Az M. Sz. S. E.
pártoló tagja.

Labdafsky Jakab aknász. Szüle-
tett 1888-ban Mecsekszabolcson.
Középiskoláinak elvégzése után
1900-ban került a bányához, mint
takarítófiú, majd csillés, s. vájár,
1915-ben vájár, 1923-ban felvigyá-
zó, 1936-ban címzetes aknász, míg
végül szorgalmas munkásságának
elismeréséül aknásszá léptették elő.
Közben 1913-ban a lámpási bánya-
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nál mint vájár is működőit, de még
ugyanabban az évben visszakerüli
Mecseks/abolcsra.

A M. Sz. S. E. tagja.
Néhai Leschnik Nándor mű ak-

nász. Születeti 1875-ben Trifán. Kö-
zépiskoláinak elvégzése után Me-
csekszabolcson lépett a bánya szol-
gálatába, mint esztergályos és la-
katos. 1931-ben halt meg.

Marks Lajos külszini felvigyázó.
Születelt 1887-ben Mecsekszabol-
cson. Iskoláinak elvégzése után
1901-ben lépett a bánya szolgála-
I s i bú, mint láb. fiú, 1911-ben felvi-
gyázóvá nevezték ki. Szabolcsbá-
nya kocsimestere és a gazdaság ve-
zelője.

A Turul Egylet és a Szabolcsi
Lövész Egylet tagja.

Miehilulti Ra.jmár aknász. Szüle-
tett 1882-ben Medunón. Katonai
szolgálatot Olaszországban teljesí-
tett 1903-ban. 1898-ban került a bá-
nyához mint takarító fiú, majd csil-
lés, s. vájár^és vájár lett, míg 1920-
ban szaktudásának elismeréséin
aknásznak nevezték ki. Közben
1906-tól 1908-ig a németországi
Mörzbeii mint vájár dolgozott.

A Credo és a Katolikus Kör tag-
ja. M. Sz. S. E. pártoló tagja.

Nagy József I. aknász. Születeti
1883-ban Orí'ün. Iskoláinak elvég-
zése után a bánya szolgálatába lé-
pett 1898-ban. 1908-ban"kisegítő ak-
nász lett, míg 1912-ben szaktudásá-
nak és munkásságának elismeré-
séül aknásznak nevezték ki.

A háborút a 19. h. e.-del 19H—
1919-ig a szerb és orosz fronto-
kon küzdötte végig, súlyos seoe-
sülést szerzett. 1915-től 19-ig orosz
fogságban volt.

A Turul tagja.
Netti József II. aknász. Szüle-

tett 1897-ben Mecsekszabolcson. Is-
koláinak elvégzése után 1911-ben
került a bánya szolgálatába, 1913
bán takarítófiú, majd csillés, 1916-
ban s. vájár, 1918-ban vájár 1932-
ben c. aknász és végül 1936-ban,

szorgalmának elismeréséül kine-
vezték aknásznak.

A Credo és az M. Sz. S. E. tagja.
Poscheru József aknász. Szüle-

tett 1889-ben Pécsbányatelepen. Is-
koláinak elvégzése után Pécsbá-
nyatelepen kezdte működését mint
csillés, majd s. vájár és vájár lett,
később a géposztályhoz került és
mint fűtő-gépkezelő folytatta mű-
ködését. 1908-ban Németországba
köl tözői t és ott Morz-ben, a rajiia-
vidéki bányákban dolgozott, mint
s. vájár, majd 1909-ben újra Pécs-
bányatelepre került vájárnak. Ez-
után. Tatabányán működött 2 évig,
utána ismét Szabolcsbányára ke-
rül, ahol 5 évig elővájár és végül
1935-ben szaktudásának elismeré-
séül aknásszá léptették elő.

A háborút az orosz, román, olasz
frontokon küzdötte végig.

28 éve parancsnoka a tüzoltótes-
tülelnek. A Vöröskereszt egylet al-
elnöke.

Kumann József II. művezető.
Született 1901-ben Pécsbányatcle-
pen. A fémipari szakiskola és szak-
tanfolyamok elvégzése után 1918-
bán mint előmunkás került a D. G.
T. szolgálatába, ahol szaktudásá-
nak és munkájának elismeréséül
1934-ben művezetőnek nevezték ki.
A Dvac szám tisztje.

Szíjártó József aknász. Szüle-
tett 1896-ban Magyarszéken. Isko-
láinak elvégzése után Szabolcsbá-
nyatelepen lépett a bánya szolgá-
latába és mint csillés, s. vájár, vá-
jár, majd kisegítő aknász műkö-
dött 1936-ig, amikor is szaktudásá-
nak elismeréséül aknásszá léptet-
ték elő.

A Credo tagja.
Vető György aknász. Született

1900-ban Pécsett. Középiskoláinak
elvégzése után a nagymányoki bá-
nyaműnél 1923-ban mint csillés
kezdte működését, utána Salgótar-
jánba kerüli, ahol, mint s. vájár,
majd Dorogon mint vájár, 1926-
ban a pécsi bányászati szakiskola
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sikeres elvégzése után a D. G. TV-
hez került. 1929-től 1932-ig Sajó'-
kondon, mint főaknász működőit,
ahonnan ismét a D. G. T. szolgá-
latába lépett és Mecsekszabolcson
mint körzetaknász tel jesít szolgá-
latot.

A Turul S. e. tagja.
MIZSERFA.

Gémesi József ny, bányamester.
Szülelett 1870-ban Salgótarjánban.
Régi nógrádmegyei bányászcsa-
lád leszármazottja, aki már 14 éves
korában a bánya szolgálatába lé-
pett. A Salgótarjáni Kőszénbánya
Rí. bányáiban dolgozott mint ta-
karitófiú, s. vájár, vájár, aknász1

és végül főaknász. Szorgalmának
és szaktudásának elismeréséül
1923-ban bányameslerré nevezték
ki. Ebben a minőségben dolgozott
1932-ig, amikor 42 éves szorgalmas
munkásság után nyugalomba vo-
nult. Szolgálatának megbecsülésé-
ért elismerő oklevelet kapott.

Körmendi Lajos rakt. felv. Szü-
letett 1883-ban Rimóczon. Iskolái-
nak elvégzése után a szülői háznál
munkálkodott, majd 1904-ben a
kötelező katonai szolgálatlétclre
bevonult a 16. h. gy. e.-hez Balas-
sagyarmatra, ahol két évig szol-
gált. Innen a csendőrség köteléké-
be lépett, ahol 1911-ben mint őrs-
vezető leszerelt. 1912-ben került a
Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-hez
Élesre külszíni felvigyázónak.
Majd 1913-ban Mátranovákon mű-
ködött l évig, ahonnan az Augusz-
ta-aknához irányítónak, ugyanily
minőségben. Végül 3 éves Károly-
aknai működés után került 1931-
ben Mizséiiára, mint raklárfelvi-
gyázó. Negyedszázados szolgálata
alatt feletteseinek elismerését ér-
demelte ki.

Merényi Gyula rak. felv. Szüle-
Lett 1892-ben Inászón. Közéisko-
láinak elvégzése után a Salgótar-
jáni Kőszénbánya Rt. szolgálatába
lépett Inászóra, ahol mint s. írnok
kezdte működését. Majd 1930-ig

Mátranovákon működött, innen
került Mizscrfára a János-rakodó-
hoz rak. felv. minőségben.

Spicsfca Siklési Vendel ny. ak-
nász. Született 1870-ben. Iskolái-
nak elvégzése után 1884-ben az
Eszakmagyarországi Kőszénbánya
Rt. mizserfai bányászatánál kezdte
működését mint csillés, majd vá-
jár és 1908-ban szaktudásának: és
munkásságának elismeréséül ak-
násszá nevezték ki. 44 évi becsüle-
tes munka után 1'927-ben nyuga-
lomba vonult.

S/ikói István'főaknász. Született
1886-ban Verespalakon, iskoláinak
elvégzése után 1905—1909-ig a ru-
dai aranybánya társulatnál kezd-
te el szolgálatát és mint bányafelőr
'műkődölt. 1909-ben a Salgótarjá-
ni Rt.-hóz került, ahol előbb mint
aknász, végül 1916-ban érdemei és
szaktudásának elismeréséül főak-
aknászi beosztást 'kapott a mizser-
fai Ferenc-aknán.

Mótt.
Béren dér Ferenc oki. bányamér-

'nök. Született 1893-ban Zsolnán.
1919—1920-íg az E szak m agy ár or-
szági Egyesített Eíőszénbánya és
Iparvállalat Rt. 'mizserfai bánya-
kcrülelében napidíjas imcrnök, ak-
na üzemvezető. 1920--1921-ig Ká-
der és Tsa nógrádverőcei bányai-
társulatánál üzemi mérnök. 1922—
1930-ig a Móri Szénbánya R. T.-
nál üzemi mérnök, majd üzemve-
zető főmérnök 5 éven keresztül.
1930—1931-ig magánmérnöki gya-
korlatot folytatott, 1932-101 Zacs-
kó és Tsa Móri Kőszénbánya Vál-
lalat Rt. iüzemigazgatója.

1915 1918-ig mint tartalékos
zászlós vett részt a világháború-
ban.

Mór község képviselőtestületi
tagja.

Jánosik Jenő üzemvezető főmér-
nök. Született '1901-ben Iglón. A
József Nádor bányászati és kohá-
szali műegyetem elvégzése után
Nagybálonyban kezdte működé-
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se t, nhol 'két ,évet töltött, majdi
ÍNadujj falura került •! évre és két
évi pilisszentiváni szolgálat után
került Zacskó és Társa Móri Kő-
szénbánya Rt.-hoz.

Janusch János üzemvezető gé-
pész. Született 1893-ban Brenn-
bergbeii. A felsőipari szakiskola
elvégzése után 1911-ben kezelte
működését a ,bányaüzemnél. Majd
Környebányán, Pilisszentivánon,
1914—1918-ig a 18. h. gy. e. kötele-
kében mint tizedes az olasz és
orosz harctéren küzdött, miköz-
ben egyszer megsebesült. Jelenleg
Zacskó és Társa Móri Köszénbá-
iiya Rt. üzemvezető gépésze.

HecsÍBOViCS Mihály lőmester.
Született 1899-ben Perusitsben.
1917—18-ig a haditengerészetnél
mint tiaedes tcljesítell. (harctéri;1

szolgálatot. A Károly cs. k. és 1.
o. bronz vitézségi érem tulajdo-
nosa. 1923-ban "került a bánya
szolgálatába, ahol mint csillés, s.
vájár, vájár kezdte működését.
1923-han Péesbányatelcpen mint
vájár dolgozott. 1924-ben került
Dorogra, majd ugyanebben az év-
ben Mórra a Win tér-céghez, hol
szaktudásának és szorgalmának el-
ismeréséül 1935-ben lőmestérré ne-
vezték ki.

Frey Anlal felvigyázó. Született
1899-ben Móron. 1917—18-ig hábo-
rús szolgálatot teljesített és mint
tüzérségi szakaszvezctő 13 hónapot
töltött az orosz fronton, majd fog-
ságba is esett. Az I. o. bronz, Ká-
roly cs. k. tulajdonosa. 1922-ben
a móri bányánál mint csillés kezd-
te működését, majd s. vájár és vá-
jár lett. Végül 1932-ben szaktudá-
sának és szorgalmának elismeré-
séül felvigyázóvá léptették elő.

Klub'er János felvigyázó. Szüle-
tett 1902-ben Csákváron. Iskolái-
nak elvégzése után 1915-ben'Tata-
bányán kezdte működését mint ta-
karítófiú, majd s. vájár és vájár1

lelt. Tatabányáról Franciaország-
ba vándorolt, ahol 9 hónapot töl-

tött. \7isszatérve, Környebányán 4
és fél évet dolgozott, ahonnan új-
ból Hollandiába ment. 6 és fél évi
távollét után került vissza. 1936
óta Móron mint felvigyázó teljesít
szolgálatot. A Kér. Szoc. Egyesü-
let tagja.

Kis-Tamás János főaknász.
S/ületett 1905-ben Mecsekszabol-
cson. Iskoláinak elvégzése után
1919-ben a pécsi bányánál mint ír-
nok, bányat'elmérő, majd a gya-
korlati idő alatt csillés, s. vájár.
A bányászati szakiskola sikeres el-
végzése u l á n a móri bányához
mint aknász került. Szaktudásá-
nak és szorgalmának elismeréséül
1936-ban l'őaknásszá nevezték ki.

Iío3i?rusz Véned lőmesler. Szü-
letett 1891-ben Ajkán. Iskoláinak
elvégzése után Ajka-Csingervölgy-
ben kezdte működéséi a bányánál,
mint csillés; ezután s. vájár, vájár,
a következő bán vakban dolgozott:
1910. Tatabánya, 1911. Ajka, 1923.
Környebánya, 1929. Pilisszentiván,
ahonnan 1932-ben Zacskó és Tár-
sa Móri Kőszénbánya Rt. kötelé-
kébe i- ' e rü ' t . IV^o-buji szaktudásá-
nak elismeréséül lőm-esternek ne-
vezték ki.

Kovács Jenő aknász. Született
1898-baii Salgótarjánban. Közép-
iskoláinak elvégzése után 1914-ben
Salgótarjánban kezdte működését
mint csillés, majd s. vájár, vájár,
végül pedig a bányászati szakis-
kola sikeres elvégzése után 1929-
beii Nagybátony Újlaki Egyesült
Bányaművekhez került aknászi
minőségben. 1934 óta Móron mű-
ködik. X R. O. V. E. tagja.

Molnár János lőmester. Született
1894-ben M egy erén. Iskoláinak el-
végzése után 1910-ben Salgótarján-
ban kezd le működését mint taka-
rítófiú. Később mint csillés, s. vájó
vájó Tatabányán is működött.
Hosszabb ideig Franciaországban
dolgozott, ahonnan 1932-ben jöt t
vissza. 1933-ban iőmesterré nevez-
ték ki.
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Lerrcich József lőmester. Szüle-
lett 1900-ban Császáron. Iskolái-
nak elvégzése után Környcbányán
mint csillés kezdte működését,'ké-
sőbb s. vájár, vájár. Pilisszentivá-
non is működött, ahonnan 1931-
ben került Mórra, ahol szaktudá-
sának és munkásságának elismeré-
séül 1936-ban lőmeslerré nevez-
ték ki.

Steurer Márton felvigyázó. Szü-
letett 1898-ban Móron. 1917—18-
ig a 17-es h. :.gy. e. kötelékében az
orosz és olasz frontokon. 18 hóna-
pon keresztül küzdött, miközben
kétszer megsebesült. Károly cs. k.,
I. o. bronz és a sebesülési érmek
tulajdonosa.

1922-ben mint csillés kezdte mű-
ködését a bányánál, majd s. vájár,
vájár és 1936-ban szaktudásának
elismeréséül felvigyázóvá nevez-
ték ki.

Kapp Jakab aknász. Született
1900-ban Hidason. Iskoláinak el-
végzése után 1915-ben a D. G. H.
T. András-aknáján mint takarító-
fiú kezdte működését a bányánál,
később csillés, s, vájár, vájár lett.
A bányászati szakiskola sikeres el-
végzése után mint vájár tovább a
D. G. H. T. szolgálatában dolgo-
zott, ahonnan Nagymányokra',
majd 1927-ben mint aknász Dorog-
ra került.

Vérleshegyi Mihály bányafelvi-
gyázó. Született 1891-ben Vértes-
somlyón. Iskoláinak elvégzése után
1905-beii került Tatabányára, ahol
mint csillés kezdte működését.
Majd s. vájár, vájár. 1914-ben lő-
mester, végül 1917-ben szorgalmá-
nak és szaktudásának elismeréséül
felvigyázónak nevezték ki. 1934-
ben került a móri bányához, ahol
ugyancsak felvigyázói minőségben
működik.

MUCSONY.
Brát János bányatulajdonos.

Született 1867-ben Hertin (Cseh-
szlovákia). Iskoláinak elvégzése

után mint egyszerű bányamunkás
kezdte működését Salgótarjánban.
1902-től 1912-ig már mint'bánya-
bérlő működött, azóta saját bányá-
ja van Mucsonyban.

Brát Károly bányatulajdonos.
Szülelett 1898-ban Sajószenlpétc-
ren. Gimnáziumi tanulmányainak
el végeztével a kötelező katonai
szolgálatra vonult be, onnan mint
tart. szkv. szerelt le. Azóta a mu-
csonyi szénbányában az irodai és
üzemi vezetés körül fe j t ki tevé-
kenységet.

Gcd'ő Vencel műszaki s. tiszt.
Szülelett 1899-ben Eteden (Udvar-
hely, vm.). Középiskoláinak elvég-
zése után 1912-ben lépett a bánya
szolgálatába, ahol mint küldönc
kezdte működését, később csillés,
s. vájár lelt. 1917-től 1920-ig sike-
resen elvégezte a Pelrozsényi bá-
nyászati szakiskolát, mely után
Sajókondon, majd Salgótarjánban
akhászi minőségben működött.
1922-ben került Mucsonyra, ahol
mint bányafelőr kezdte működé-
sét.

NAGYMANYOK.
Bariba József raktárvezető. Szü-

letett 1900-ban Zalálnán. Középis-
koláinak elvégzése után a Zsilvöl-
gyi bányánál kezdlc szolgálatát
mint napidijas, 1924-ben a Salgó-
tarjáni Kőszénbánya Rt. nagymá-
nyoki telepén irnoki minőségben
működött 1929-ig, amikor is szor-
galmának elismeréséül raktárveze-
tőnek nevezték ki. AJ háború alatt
a székely, hadosztállyal küzdött.

Az olvasókör alelnöke, kaszinó-
tag, a sportegylet tagja, valamint a
Rokkant Segélyegylet pártoló
tagja.

Czipri János aknász. Született
1886-ban Torbágyon. Iskoláinak el-
végzése után Tatabányán mint
csillés lépett a bánya szolgálatá-
ba, onnét Nyitrabányára került vá-
járnak, ahol 1918-ban nevezték ki
saknásszá. 1920-ban kerüli Nagy-
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Hiányokra, ahol mint aknász telje-
sít szolgálatot.

1'914-től 1917-ig az orosz, szerb
fronton küzdött.

Az altiszti olvasókör és'a sport-
egylet aktív tagja.

Dömötör József irnok. Született
1893-ban Pécsett. Középiskolát
végzett. A 19-es honv. gyalogezred
kötelékében mint őrvezeto szol-
gált. 15 év óta a Salgótarjáni Kő-
szénbánya Rt. iiagyinányoki válla-
latának különböző melléküzemei-
nél (anyag, élei cm t árak), majd a
titkárságon teljesített szolgálatot1.
9 év óta a posta és levelezési ügye-
ket látja el.

Néhai Gölcz "Lőrinc vájár. Szü-
letett 1899-ben Nagymányokon. Is-
koláinak elvégzése után 1916-ban
lépiett a bánya szolgálatába. Nagy-
mányokon kezdte működését mint
takarítófiú, majd később csillés,
s. vájár és vájár lett. A munka
szolgálatában 1936-ban szerencsét-
lenség folytán halt meg. Özvegye
sz. Fogman Katalin.

Gémesi Aulai aknász, Született
1892-ben Pécsbányalelepen. Isko-
láinak elvégzése után Baglyasal-
ján kezdte működését a bánya
szolgálatában. A pécsi bányászati
szakiskola elvégzése után került
Nagymányokra, ahol szorgalmá-
nak és szaktudásának elismeréséül
aknásszá nevezték ki.

1914-ben a 4. árkász gy. ezred-
del az orosz, olasz és szerb fron-
tokon küzdött, mint tizedes sze-
relt le. Kitüntetései: .Károly, cs.
k., bronz vitézség! érem.

Olvasókör, rokkantegylet, front-
harcos szövetség és iá sportklub
tagja.

Jiincstila Vinee aknász. Szüle/-
tett 1894-ben Mecsekszabolcson.
Iskoláinak elvégzése után „1908-ban
lépett a bánya szolgálatába, ahol
mint takarítófiú kezdte .működé-
sét. Később csillés, s. vájár, vájár
|ps a pécsi bányászati szakiskola si-
keres elvégzése után, ahonnan Pi-

lisvörösvárra került, aknásszá ne-
vezték ki. 1923 óta Nagymányokon
teljesít szolgálatot.

A kaszinó, olvasókör, polgári ol-
vasókör, sportegylet tagja.

Kő ő József aknász. Született
1898-ban Győrén. Iskoláinak el-
végzése után Nagymányokon kezd-
te működését a bánya szolgálatá-
ban mint takarítófiú. Később csil-
lés, s. vájár, vájár. Utána Dorogra
kerüli bányászati szakiskolába,
amelynek sikeres elvégzése után
1925-ben visszakerült Nagymá-
nyokra, ahol aknásszá nevezték ki,

Altiszti Kör, Sportegylet és a
Bányaiskoált Végzettek Országos
Egyesületének tagja.

Kiss Zoltán aknász. Született
1907-ben Butfalván. Bányászati
szakiskolát végzett Pécsett. 1920-
ban lépett a bánya szolgálatába,,
Komlón kezdte működését, mint
küldönc, később csillés, s. vájár,
vájár, mely minőségben a D. G.
T.-nál is teljesített szolgálatot.
Komlón mint 'vájár működött és
1933-ban került vissza Nagymá-
nyokra, ahol érdemeinek és szak-
tudásának elismeréséül 1934-ben
.aknásszá léptették elő.

A kaszinó és sportegylet tagja1,
Lövi mis/ Pál élelmi tárnok. Szü-

letett 1874-ben Nagymányokon. Is-
koláinak elvégzése ulán Nagymá-
nyokon lép a bánya szolgálatába:
mint irodasegéd. 38 év óta telje-
sít szolgálatot.

Olvasókör és a kaszinó tagja.
Lőrinc Sándor aknász. Született

1882-ben Csikdánfalván. Iskolái-
elvégezlével mint takarítófiú Pet-
rozsényben kezdte működését a
bánya szolgálatában. Már Í909-ben
aknásszá léptették elő. 1920—1924-
íg Gyöngyösön működött és'azóta
Nagymányokon teljesít szolgála-
tot.

1916-ban a román fronton az 1-
es h', gy. e. kötelékében mint szám-
vevő őrmester 'küzdött. Az olva-
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sókor alapító tagja, az egységes,
párt és a N. S. É. tagja.

Melli János felvigyázó. Született
1892-ben Hidason, Építési szakis-
kolát végzett Bécsben. 1919-ben
lépett a "Salgótarjáni Rt. szolgá-
lalába s Nagymányokon kezdte
működéséi mint furómester. 1933
óta felvigyázói minőségben műkö-
dik. (Fúrási szakiskolát Rágen-
dorfban végezte el 1916—1018-ig,
mely ulán kincstári olaj fúrásoknál
teljesített szolgálatot mint fúró-
mester.)

1914-ben az 52. gy. e. köteléké-
ben a.szerb fronton küzdött, ahol
egyszer megsebesült.

Ál kaszinó, sportegylet, polgári
olvasókör, frontharcos csoport és
a Stefánia vöröskereszt országos
szövetségének tagja.

Sántha József bányahivatalnok.
Szülelett 1900-ban kárászon. A
Szekszárdon végzett középiskolai
tanulmányok utáii'miiit tisztviselő
lépett a bánya szolgálatába, majd
a köleles katonai szolgálatot telje-
sítette. 1927 óta Nagymányokon
működik.

A kaszinó, az .olvasókör .és a,
sportegylet tagja. •

Seholz Vilmos bányahivatalnok.
Született 1896-ban Budapesten. A
gimnázium és a Máv. gépgyári
szakiskola elvégzése után 1923-ban
Nagymányokon kezdte működését
mint bányahivatahiok, ahol a mai
napig is teljesít szolgálatot. 1915-
ben a 'honv. tüzérség kötelékében
az orosz, román és olasz fronto-
kon teljesített 'szolgálatot. A II. o.
ezüst, bronz 'vitézségi, Károly cs.
kereszt és a háborús emlékérem
a kardokkal kitüntetések tulajdo-
nosa.

A bányaaltiszti olvasókör elnö-
ke, országos frontharcos szövet-
ség völgységi járási titkára, N. S.
E. pénztáraoka és a Nyiigdíjse.-
gélyző Egylet 'pénztárnoka.

Szeifert Jézseí aknász. Született
1900-ban Mágocson. 1914-ben lé-

pett a bánya szolgálatába Pécsbá-
nyatelepen, mint takaritófiú. A bá-
nyászati szakiskola sikeres elvég-
zése után 'mint vájár és elővájár
működött. 1928-ban került Nagy-
mányokra, ahol szorgalmának és
szaktudásának elismeréséül ak-
násszá nevezték ki.

A polgári olvasókör, kaszinó és
a Páüyaiskolát Végzettek Egyesü-
lelének tagja.

Wirth Ripzsíí aknász. Született
1889-ben Ellenden. Iskoláinak el-
végzése ntán a D. G. T. Pécsbá-
nyatelcpén kezdte működését mint
takarílófii'i. Később csillés, s. vá-
jár, vájár, elővájár. A bányászali
szakiskola elvégzése után aknásszá
nevezték ki. 1923 óta a Salgótar-
jáni Kőszénbánya Rt. nagyraá-
nyoki telepén működik. Kiképzett
mentő.

1914-ben az 52-ik gyalog ezred
kötelékében a szerb, majd az
orosz fronton küzdölt, ahol két-
szer sebesült meg. Mint törzsőr-
mester szerelt le. Kitüntetései:
ezüst kereszt koronával, nagy
ezüst vitézségi érem, kisezüst vi-
téz ségi érem, bronz vilézségi érem,
Károly cs. kereszt, sebesülést érem
és háborús emlékérem.

A Frontharcos szöv., kaszinó 'és
sport egylet tagja.

ORMOSPUSZTA.
Kellner Béla m. kir. állami vas-

gyári műszaki tanácsos. Született
1885-btm Zólyombrézőn. 1906-ban
mint gyakornok a nagybányai m.
kir. bányaigazgatóság alá tartozó
kereszthegyi bányaüzemnél kezdte
szolgálatát. 1907-ben a veresvizi.
majd még ugyanabban az évben a
kapniki bányaüzemhez került.
1908-ban szerezte meg a bánya-
mérnöki oklevelet s lí)09-ig a köte-
lező katonai szolgálatát töltötte ki.
1909—1914-ig Kapnikbányán mint
segédmérnök működött majd át-
lépett a m. kir. állami vas, acél és
gépgyár szolgálatába, hol a vas-
hegyi m. kir. vasköb anya üzembe



oszlottak be. 1914-ben mint had-
nagy a harctérre került, ahonnan
1916-ban a hadügyminisztérium ál-
tal a,katonai bányafelügyclőséghez
lett vezényelve és szolgálattételre a
kisoci mangánércbányához lett be-
osztva. 1917-ben a dobsinai, majd
onnan a kassai báiiy;ü'elügyclő~
ségre rendellek ki. 1918-ban* ilu-
dapestre és az év végén történt le-
szerelése után újra Vashegyre ke-
rült, ahonnan a csehek, — miután
a hűségesküt megtagadta, ki-
utasították. 1920 óta a diósgyőri
m, kir. vas és acélgyár Ormospusz-
la-mucsonyi barnaszénbányászatá-
nál teljesít szolgálatot.

Borsod vármegy e törvényhatósá-
gi bizottsági tagja. A levente egye-
sület helyi elnöke.

Oravecz István műszaki segéd-
tiszt. Született 1888-ban Felsőbá-
nyán. Iskoláinak elvégzése után
19ÜO-han lépett a bánya szolgála-
tába mint takarílój'iíi. Később l e t t
csillés, s. vájár és vájár. 1912-101
1914-ig a felsőbányái bányászati
szakiskola sikeres elvégzése után
a diósgyőri vasgyár pcrceesi bá-
nyájához kerül mint felőr. 1925-
beu helyezték át Ormospusztára,
1931-ben fofc lőr lett.

Stefánka íslván műszaki segéd-
tiszt. Született 1893-ban Selmecbá-
nyán. Középiskoláinak, a selmeci
bányászati szakiskola elvégzése
után Selmecbányán kezdte el mű-
ködését 1913-ban., ahonnan a pe-
rceesi szénbánya üzemhez helyez-
lek át bányaíelőri minőségben.
1916-ban lett.havi dí jas és 1921-ben
véglegesítették. 1925 óta Ormos-
pusztán teljesít szolgálatot. Az Ol-
vasókör tagja.

Tihanyi Géza műszaki segéd-
tiszt. Született 1887-ben \1hnyepe-
sxelényben. Középiskoláinak el-
végzése után 1903-ban Selmecbá-
nyán kezdte működését mint csil-
lés. 1907-bcn a Selmecbányái bá-
nyászati szakiskola sikeres elvég-
zése után került a Mávag szolgála-

tába mint bányafelőr. Először Ba-
rosaknán teljesített szolgálatot,
majd 1913-ban áthelyezlek az or-
mospuszlai bányatelepre.

1914—1917-ig mint szv. őrmester
a 26. közös gy. e. kötelékében az
orosz fronton küzdött. (Kitünteté-
sei: bronz vitézségi érem, koronás
érdemkereszt.) Leszerelése után új-
ból a Mávag. szolgálatába lépett,
ahol 1921,-ben kiváló szaktudásá-
nak és szorgalmának elismeréséül
íofel őrnek lépteitek elő. Egyház-
község elöljárója, az olvasókör és
a levente egyesület tagja.
ÓZD, FARKASLYUK, SOMSALY.

Brada József báuyainesíer
Született 1882-ben Somogyon. Is-
koláinak elvégzése után 1.894-bcu
Pécsett lépett a bánya szolgála-
tába, mint takarítófiú. Később csil-
lés, s. vájár, vájár, 1900-tól 1902-ig
a bányászati szakiskola sikeres el-
végzése után Sajókazára került,
ahol 1904-ig, aknászi minőségben
működött. 1914-ben Bánszállásra,
mint íőaknász került, majd Som-
sályra föellenőrnek, ahol 1929-ben
szaktudásának elismeréséül bánya-
mesternek nevezlek ki. Az Olvasó-
kör gazdája, kalholikus egyházi
taiifeiügyelőség tagja, stb.

líj. Cservicnka János bányafelőr.
Születelt 1908-ban Bánszálláson.
Középiskoláinak elvégzése után
1925-ben lépetl a bánya szolgála-
tába, Bánszálláson kezdte műkö-
dését, mint csillés. 1929-ben az óz-
di bányászati szakiskola sikeres el-
végzése után a íarkaslyuki bánya-
telepre kerüli, ahol bányafelőrnek
nevezték ki. A Daiárda és az olva-
sókör tagja.

Csuha Andor bánval'előr. Szüle-
tett 1887-ben Felsőbányán. Isko-
láinak elvégzése után 1902-ben lé-
pelt a bánya szolgálatába, a felső-
bányái csuzdán kezdte működését,
majd irodába került és csak az-
után lett csillés. 1905-től 1908-ig a
bányászati szakiskola sikeres el-
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végzése után Kapuik bányára ke-
rült segédí'elvigyázónak. 1908—11-
ig a kötelező katonai szolgálatot
teljesítette, miután aknászt kine-
vezéssel Petrozsényban működött,
1914-től 1916-ig az orosz fronton
harcolt, ahol meg is sebesült. 1916-
tói a dobsinai ércbányában műkő-
dött, mint aknász, 1920-ban került
Farkaslyukra bányafelőrnek és vé-
gül 1927-ben Somsályra, ahol
ugyanabban a minőségben teljesít
szolgálatot. Az Olvasókör tagja.

Dubovinszky Béla bányafelőr.
Született 1901-ben Bánszálláson.
1914-ben lépelt a bánya szolgála-
lába és Farkaslyukon kezdte mű-
ködését, mint takaritófiú. 1915-ben
Bánszálláson csillés, majd s. vájár
és vájár, 1921-től 1925-ig a bányá-
szati szakiskola sikeres elvégzése
után Járdánházára került felvigyá-
zónak. 1927. óta Somsályon bánya-
felvigyázó minőségben működik.

Farkas József bányafelőr. Szü-
letett 1886-ban. Iskoláinak elvég-
zése után lépett a bánya szolgála-
tába. Lupénybányán kezdte műkö-
dését, mint s. vájár, 1905-ben a bá-
nyászati szakiskola sikeres elvég-
zése után ugyanott aknász lett.
1909-ben került Pilisvörösvárra,
majd vissza Lupénybe, ahonnan
1911-ben. Ajka-Csingervölgy bá-
nyatelepén 1912-ig teljesített szol-
gálatot. 1913-ban Szápáron, mint
meghatalmazott önálló üzemvezető
működött. 1916-tól 1917-ig a 23-as
gy. e. kötelékében a román fronton
harcolt. Leszerelése után Urkuton
üzemvezető, majd később hatósá-
gilag bejegyzett igazgatóhelyettes,
1922-ben a Borsodi Szénbánya Bt.
disziióshorváti telepén t'őaknász,
1923-ban a Fehérmegyei Talajku-
tató Rt-nél működik, majd a gy.óni
bányába, mint üzemvezető, 1924-
ben Szalmatercsen bányamester,
majd a miskolci kb. rt.-nél ugyan-
ilyen minőségben üzemvezető-he-
lyettes is. 1928-ben került a Rkna-
murány.-Salgótarjáni Rt-hez Far-
kaslyuki bányászatába, mint bá-

nyafelőr. Az 1917-ben felfedezett
urkuti mangán az ő nevéhez fűző-
dik, i

Hnlzmaim Guszláv a Rimamu-
rány-Salgótarjáni vasmű Rt., Ózd,
Farkaslyuk bányagondnoka.

Krausz [Sándor bányagondnok.
Született 1888-ban Rozsnyón. A bá-
iiyaméraöki oklevél megszerzése
után, 1912-ben lép a bánya szolgá-
lalába az Északmagyarország Kő-
szénbánya Rt. Baglyasaljai kerü-
leténél, ahol a mérnökségen és az
üz-enmél, mint javadalmi üzemve-
zető te l jes í te t t szolgálatot. 1920. óta
a Rimamurány-Salgótarjáni Vas-
mű R.-T. somsályi kő szónbányájá-
nak üzemfőnöke. ! i :

Koleszár Rezső bányafelvigyázó.
Született 1884-ben Borsodnádasd.
Iskolái elvégzése után, 1897-ben
lépett a bánya szolgálatába, mint
takarító fiú, később lett csillés, s.
vájár, vájár, 1917-bcn áthelyezték
Járdánházára; mint előmunkást.
1922-ben szorgalmas munkásságá-
ért kinevezték felvigyázónak. 1931-
ben kerül Somsályra bányafelvi-
gyázónak. ,

1914—1915-ig az orosz fronton
harcolt, ahol meg is sebesült. Az
Olvasókör tagja.

Mészáros József bányafelvigyá-
zó. Született 1907-ben Kisköre. Is-
koláinak elvégzése után 1920-ban
lépcli . a bánya szolgálatába Bán-
szálláson, mint takarítófiú, később
csillés, s. vájár, 1928-tól 1932-ig a
bányászati szakiskola sikeres el-
végzése ulán ugyancsak Bánszállá-
son működött tovább, mint napi
díjas felvigyázó. 1934-ben került
Somsályra, ahol 1935-ben szaktu-
dásának és szorgalmának elismeré-
séül felvigyázóvá nevezték ki.

Paskó Ernő bányafelőr. Szüle-
tett 1882-ben Salgótarjánon. Isko-
láinak elvégzése iitán 1895-ben lé-
pett a bánya szolgálatába Salgó-
tarjánban kezdte működését, mint
takaritófiú. Később csillés, s. vájár
és vájár lett. A bányászati szak-
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iskola sikeres elvégzése után Sal-
gótarjánba került, ahol 1915-ig tel-
jesített szolgálatot, ezulán az Ar-
nold bányában, mint segédfevigyá-
zó, majd felvigyázói minőségben
működött. 1923-ban került Farkas-
lyukra, ahol szorgalmának és szak-
Ludasának elismeréséül bányafel-
őrnek nevezték ki. Az Olvasókör
tagja. |

Péczely Antal bányamérnök.
Született 1894-ben Szilvásváradon.
1914-től 1924-ig a hadsereg kötelé-
kében teljesített szolgálatot, mi-
közben elvégezte a József Nádor
Műegyetem bányamérnöki fakultá-
sát. 1926—1936-ig Rudabányán mű-
ködött és 1936 óta Somsályon telje-
sít szolgálatot, mint vezető mér-
nök.

Pilácsuk Mihály bányafelőr.
Szülelett 1904-ben Somsályon. is-
koláinak elvégzése után, 1915-ben
lépett a bánya szolgálatába Som-
sályon, mint takarító fiú. Később
lett csillés, 1918-ban Farkaslyukon
s. vájár, majd vájár. 1921-től 1925.
az ózdi bányászati szakiskola si-
keres elvégzése után Bánszállásra
került és mint bányafelőr teljesí-
tett szolgálatot. 1926-ban kerüli
vissza 'Somsályra, ahol azóta is
működik. Az Olvasókör tagja cs a
mentőcsoport vezetője.

Hágán Marion lakmcsler. Szü-
letett 1892-ben Szirken. (Gömörm.)
Középiskoláinak 'elvégzése után
1915-ben lépett a bánya szolgála-
tába és mint gyakornok az ózdi
készáru raktárban működött. 191.6-

.ban az ózdi Martin-gyárnál, mint
adagoló felvigyázó teljesített szo-
gálatot, végül 1920 óta a somsályi
bányaüzemnél Jakmcsteri minő-
ségben működik. 1933 óta lelepi bí-
ró, levente főoktató, az Olvasókör
jegyzője.

'Stciii'Cr János bányafelvigyázó.
Született 1903-ban Sajóvárkony-
ban. Iskoláinak elvégzése után
1920-ban lépett a bánya szolgálatá-
ba Somsályon. 1928-ben sikeresen

elvégezte az ózdi bányászati és ko-
hászati szakiskolát, mely után visz-
szakerült Somsályra, mint s. felvi-
gyázó. 1930-ban szorgalmának és
szaktudásának elismeréséül felvi-
gyázónak léptették elő. 1935-től a
méréseknél és rajzteremben mű-
ködik. Az Olvasókör és a zenekar
tagja.

Treffimaim Elemér bányafelőr.
Született 1891-ben Etesen. Iskolái-
nak elvégzése után 1905-ben lépett
a bánya szolgálatába Etesen, ahol
m i n t csillés kezdte működését. Ké-
sőbb s. vájár és vájár. 1910—1912-
i-g a pécsi bányászati szakiskola si-
keres elvégzése után visszakerült
Etesre, ahol aktiászi minőségben
működött és 1920-ig teljesített szol-
gálatot. 1933-ig Bánfalván előbb
mint főaknász, majd mint bánya-
mester volt alkalmazva, ezután ke-
rült Farkaslyukra, ahol mint bá-
nyel'előr lelj esi Lett szolgálatot. 1914
—17-ig a 16. t. t. e. az orosz fron-
ton küzdött. Kitüntetései: érdem-
kereszt. A bányától dicsérő okle-
vél. A Magyar Férfiak Szent Ko-
rona Szövetségének tagja.

Tábori Sándor bányafőfelőr.
Született 1877-ben Nagyágon. Is-
koláinak elvégzése után 1901-ben
lépett a bánya szolgálalába Nagy-
ágon. 1905-ben a bányászati szak-
iskola sikeres elvégzése után a Ko-
vand bányához mint í'előr került,
innen Tatabányára, majd újból
vissza Kénkovandra. 1912-től Bán-
szálláson teljesített szolgálatot, az-
után Farkaslyukra került, ezulán
Járdánházra és végül Somsályon,
mint bányafelőr működik. A mű-
vezetők egyesületének és az Olva-
sókör tagja.

Zibriczki László térmester.
Született 1899-ben Bánszálláson.
Iskoláinak elvégzése ulán 1912-ben
Somsályon lépett a bánya szolgála-
tába, ahol mint takarító fiú kezdte
működését. Később csillés lett,
majd az irodában .alkalmazták.
(Két szakiskolát végzett.) 1914-ben
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került Farkaslyukra, ugyancsak,
mint irodai alkalmazott. 1923-ban
külfelvigyázó, 1930-ban térmester,
jelenleg a farkaslyuki telepen a
legrégibb alkalmazóit. Az Olvasó,
kör pénztári ellenőre.

PÉQS.
Id. Balcj Goltlieb iry. műszak,

mester. Született 1865-beii K van
Iskoláinak elvégzése után Resica-
bányán kezdte működését, ahol ké-
sőbb, mint aknász, fő aknász és
műszak, mester teljesíteti szolgá-
latot. 1901-ben kerüli Pécsbánya-
tclcpre, ahol először íőaknász és
később, mint raöszakjinester, 48
éves munkásság után nyugalomba
vonult. 1926-ban munkájának és
szaktudásának elismeréséül dísz-
oklevelet kapott.

Jancsek János ny. bányáéi! e-
őr. Született 1876-ban Pécsett, is-
koláinak elvégzése után Pécsbá-
nyatelep lépett a bánya szolgála-
tába, ahol, mint irodai s. tiszt
kezdte működéséi. Majd kinevezett
lisztviselő lett és az igazgatóságon
teljesített szolgálatot, 1926-ban
ment nyugdíjba 35 évi működés
után, amikor munkásságának el-
ismeréséül díszoklevelet kapott.
Polgári kaszinó, Múzeum egyesület
és a Mecsek Egyesület tagja.

Koszlw Károly ny. bányafő-
pénzláros. Született 1849-ben Er-
dősrn.er.skén. A Pécsett végzett kö-
zépiskolai tanulmányok után a Ma-
gyar Dunagözhajózási Társaság
szolgálatában kezdte működését,
ahol 5 évet töltött. 1874-ben a DGT
kötelékébe került irodai s. tiszti
minőségben, míg kinevezték élel-
mezési raklári'őnöknek. 1883-ban
tisztviselő lett és 1890-ben iroda-
tiszti kinevezést kapott és az igaz-
gatóságon telj esi lett szolgálatot,
majd irodafőtiszt és végül 1907-ben
szorgalmának, megbízhatóságának
eredményeképen f őpénz tárossá
léptették elő. 1916-ban 47 évi szol-
gálat után nyugdíjba vonult, 10
éves szolgálati jubileuma alkalmá-

ból az arany Signuin Laudissal
tüntették ki. 40 éve a Katliolikus
Kör és a Múzeum Egyesület tagja.

Ludwig Károly ny. bányafőtiszt
Született 1887-ben Mecsekszabol-
cson. Iskoláinak elvégzése után
Mecsekszabolcson kezdte működé-
sét, majd 1910-ben mint kinevezett
tisztviselő az igazgatósághoz került
szolgálattétéire. 1922-ben főtiszt
l e l t és ebben a minőségben 31- éves
munkásság után 1934-ben vonult
nyugatomba, amikoris cli.sm.ero
oklevelet kapott. A Nemzeti Kgy-
ségpárt tagja.

Kovács Lajos ny. irodafőtiszt
Született 1870-ben Pécsbányatele-
pen. Iskoláinak elvégzése után a
DGT szolgálatában kezdte műkö-
dését, mint altiszt, később térfél-
ügyelő és az igazgatóságnál töltött
szolgálat alait irodatiszt, majd.
mint főtiszt 1924-ben 30 évi szolgá-
lat után vonult nyugalomba.

Néhai Martinék Hermán ny. bá-
nyafelügyelő. Született 1856-ban
Morvaországban. Iskolai tanulmá-
nyait Brmmben, a bányászati szak-
iskolát Selmecbányán végezte. A
DGT szolgálatában kezdte műkö-
dését, mint báuyaÜsztviselö, végül
fokozatos előléptetések után bá-
nyafelügy el Ő lett és az igazgató-
ságnál teljesített szolgálatot. 48
éves szolgálata után vonult nyuga-
lomba, amikor dicsérő és elismerő
oklevelet kapott. 1933-ban hunyt
el.

Rónaky Antal ny. főellenőr. Szü-
letett 1878-ban Pécsett. Középisko-
láinak elvégzése után Vasason lé-
pett a DGT szolgálatába, majd
Tatabányán és Egercsehiben is
működött, később visszatérvén a
DGT szolgálatába, 1920-ban érde-
meinek elismeréséül főellenörré
lépteitek elő. 30 éves munkássága
ulán, 1928-ban vonult nyugalomba.

' A íMemzcli Szövetség, az Angora
nyultenyésztők 'egyesületének, a
DGT nyugdíj- és a Takarék egy-
let tagja.
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Tuma János ny. aknász. Szüle-
tett 1874 Oszlován. Iskoláinak el-
végzése után már 12 éves korában
mint takarító fiú a bánya szolgála-
tába lépett Somogybányalelepen.
Később csillés, s. vájár, vájár és
elővájár, 1910-ben, szaktudásának
és munkásságának elismeréséül ak-
násszá nevezték ki. 42 éves szolga-
lattélet ulán 1929-ben vonult nyu-
galomba.

Worek Flórián ny. s. tiszt. Szü-
lelett 1871-ben Bikaion, iskoláinak
elvégzése után Mecsekszabolcson
kezdte működését, mint irnok, utá-
na bányaszámvevő, mely minőség-
ben Somogyon és Üszögön te l je-
sített szolgálatot, ahonnan 1926-
bán 40 éves munkásság után nyu-
galomba vonult, amikoris dicsérő
oklevelet kapott.

PÉCSBÁNYATELEP.
AubrecM József III. aknász. Szü-

letett 1900-ban Pécsbánya telepen.
A DGT pécsbányalelepi bányais-
koIáját végezte. 1914-ben, mint ta-
karító fiú került a bányához, majd
fokozatos 'előléptetések után 13
évig gépkezelői minőségben telje-
s í t e t t szolgálalol j szakismeretéinek
elismeréséül 193fa-ban aknásszá ne-
vezték ki.

Kálvin János aknász. Született
1891-ben Pécsett. A világháború
alatt az orosz harctéren küzdőt L,
ahol fogságba is esett. 3 évi fogság
után 1918-ban szerelt le. 23 éve a
DGT szolgálatában, ahol érdemei-
nek és szaktudásának megbecsülé-
séül aknásszá nevezték ki. A tűzol-
tó és a sport egylet tagja.

Balviu Mátyás ny. aknász. Szü-
leteti 1868-ban Pécsett. Iskoláinak
elvégzése ulán a DGT kötelékében,
1880-ban kezdte működését a bá-
nyánál. Később ugyancsak a társa-
ságnál, mint ács működött, majd
szaktudásának és munkájának el-
ismeréséül 1.910-ben aknásszá lép-
tették elő. 1925-ben, 45 éves mun-
kásság után vonult nyugalomba.

amikor a szolgálati érdemkereszt-
tel tüntették ki.

Benedek Lajos foaknász. Szüle-
tett 1884-ben Petrozsényban. Isko-
láinak elvégzése után már 14 éves
korában a bánya szolgálatába lé-
pett, ahol mini csillés kezdte mű-
ködését, később lett s. vájár, váj-
ár. A petrozsényi bányászati szak-
iskola sikeres elvégzése után akná-
sz! minőségben több helyen mű-
ködött, míg Egercsehiben szaktu-
dásának, és érdemeinek elismerésé-
ül főaknásszá nevezték ki. 1921-ben
lépett a DGT kötelékébe, ahol
mint bátiyamérő s. tiszt teljesít
szolgálatot.

Bukovszky Sándor ny. foaknász.
Született 1871-ben Pécsbányatele-
pen. Iskoláinak elvégzése után a
bánya szolgálatába lépett, ahol,
mint csillés kezdte szolgálatál, ké-
sőbb s. vájár, vájár, majd a bányá-
szati szakiskola sikeres elvégzése
u!án aknásszá léptették elő. Ké-
sőbb szaktudásának és szorgalmá-
nak elismeréséül föaknászi kine-
vezést érdemeit ki. 46 év becsületes
munkásság ulán 1929-ben vonult
nyugalomba, amikoris elismerő
díszoklevelei kapott. A keresztény
szocialista párt tagja.

Bukovszky János ny. foaknász.
Szülefelt 1876-ban Pécsbáxtyalele-
pen. Iskoláinak elvégzése ulán
1888-ban Pécsbányalelepen lépett
a DGT szolgálalába, ahol csillés,
s. vájár, vájár, lőmesler, elővájár,
majd aknász leli. Szorgalmának és
szakismereteinek elismeréséül vé-
gűi főaknásszá lépteitek elő. 48 évi
szorgalmas, megbizható munkás-
ság u tán 1936-ban vonult nyuga-
lomba. L

Garai Józseí aknász. Születeti;
1898-ban Mecsekszabolcson. Isko-
láinak elvégzése ulán a szabóipart
tanulta és ugyanebbe a szakmá-
ban, mint segéd Pécsett dolgozott.
1914-ben lepett a DGT szolgálatá-
ba, Szaboicsbányatelepen, mint
csillés, később s. vájár, majd 1922-
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ben Szászvárbányán teljesített
szolgálatot, 1924-ben tért vissza a
DGT kötelékébe és Pécsbáiiyate-
lepre kerüli, ahol vájár és lőmes-
ler lett. 1935-ben szorgalmának és
szaktudásának elismeréséül ak-
násszá léptetlek elő. A világhábo-
rút a 8. h. h. e. kötelékében küz-
dölte végig a román és az orosz
frontokon, négyszer sebesült meg.
Kilünlelései: kisezüst vilézségi
érem, bronz v. é. és a Károly cs. k

Halász Alajos főaknász. Szüle-
tett 1880-ban Pécseit. Iskoláinak
elvégezlével 1893-ban került a bá-
nya szolgálalába és mini lakaríló
íiu kezdte működését. Később a
rendes rangfokozat szerint vájár
lett. 1902-ben a bányászati szak-
iskola sikeres elvégzése után ak-
nász lelt. 1922-ben munkásságának
megbecsüíéscérl főaknásszá nevez-
ték ki. 40 éves szolgálati jubileuma
alkalmából szorgalmáért az V. o.
ezüst érdemkereszttel tüntették ki
és dicsérő oklevelet kapott. Több
l ars ad almi egyesület akliv tagja,

József !. i'őakuász. .Szü-
letett 1885-ben Pécsbányalclepen.
Iskoláinak elvégzése ulán 1898-ban
mint takarító fiú kezdle működé-
sét a bányánál. Később lett vájár,
majd 1910-ben aknász, 1922-ben
szorgalmának és munkájának el-
ismeréséül Ioaknásszá léptették
elő. 39 éve dolgozik a DGT szol-
gálatában. 1904-101 1907-ig Német-
országban volt tanulmányúton. Az
52. gy. e. kötelékében az orosz
fronton küzdött.

Kovács Vince Ferenc ny. ak-
nász. Szülelett 188G-ban Makón, is-
koláinak elvégzése után Petro-
zsényban lépett a bánya szolgála-
lába, majd ugyanott végezte a bá-
nyászali szakiskolát is. Majd 13
éven keresztül aranybányában,
mint aknász dolgozott. 1926-ban
kerüli a DGT szolgálatába és Pécs-
bányatelepen 1936-ig munkálko-
dott, amikor mint lÜOo/o-os rok-
kant vonult nyugdíjba. 1914-ben az

51-es cs. és kir. gy. e. kötelékében
az orosz fronton küzdött. 3 kitün-
l e Lés tulajdonosa.

Krivanek János I. ny. aknász.
Született 1876-ban Pécsbányatelc-
pen. Iskoláinak .elvégzése ulán a
DGT szolgálatában kezdte műkö-
déséi, áltól mint vájár, elövájár és
aknász működőII. Szaktudásának
elismeréséül végül kerületi ak-
násszá nevezlek ki. 44 éves szolgá-
lat ulán 1932-ben vonult nyugdíj-
ba. 19.1 i-ben az orosz fronton küz-
dött.

Lapai Márton napi felvigyázó.
Született 1886-ban Tárcsán. Isko-
láinak elvégzése ulán a kereskedői
pályán működőit, majd 1910-ben
Szászváron lepett a bánya szolgá-
latába, mint felvigyázó. 1919-ben
a DGT péesbányatetepi üzemének
felvigyázója. 1915-ben vonul l be az
52. gy. e. kötelékébe és az orosz
fronton küzdött, 30 hónapot orosz
fogságban löltöll és egyszer megse-
besült. Több helyi egyesület tagja,
Mikics Raymár ny. brikettgyár ve-
zető. Született 1857-ben Lippán.
Iskoláinak elvégzése ulán édesaty-
ja borkereskedésében működött s
ezután lépett a DGT szolgálalá-
ba, ahol mint fűlő kezdte szolgá-
latát. Majd kinevezték gépkezelő-
nek és a vizsga letétele ulán a bri-
ketlgyárbaii teljesített szolgálatul,
végül szaktudásának elismeréséül
a gyár vezetője lett. 1922-ben 31
évi szolgálat után nyugdíjba vo-

nult. ( ^
Nagy-Kovács József aknász. Szü-

letett 1899-ben Pécsbányatelepen.
Iskoláinak elvégzése után a "bánya
szolgálalába lépett, ahol mint csil-
lés, s. vájár kezdte működéséi.,
majd a bányászati szakiskola si-
keres elvégeztével vájár lett, az-
után elövájár és lőmester. 1928-
bán szorgalmának és szaktudásá-
nak elismeréséül aknásszá nevez-
ték ki. A levente egyesület és D,
P. A. E. lagja.

üri'ovszky István ny. aknász.
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Születeti 1854-ben Maidámpekben.
Iskoláinak elvégzése ulán a DGT
pécsbányatelepi üzeménél kezdte
működését, ahol 53 éven át szor-
galmas munkásságul fejtelt ki.
Szaktudásának és szorgalmának
elismeréséül aknászi minőségben
teljesített szolgálalol. 1923-ban vo-
nult nyugalomba, araikor elismerő
oklevelet ikapott. Részlvclt a bosz-
niai hadjáratban, ahol többször ki-
tüntetle magát vitézségével és min t
örvezelő szereli le.

Parasch'iich József iöaknász.
Született 1879-ben Ajka-Csingervöl-
gyön. Iskoláinak elvégzése ulán
Pécsbányatelepen a DGT szolgá-
latában ',k\ezdte működéséi, ahol
csillés, majd s. vájár, vájár, élő-
vájár és nknászi minőségben dol-
gozott. 1925-ben szorgalmának és
szaktudásának elismeréséül l'öak-
iiásszá lepleitek elő. A Credo tagja.

Paragi Ferenc bányamcstcr. Szü-
letett 1884-ben Pécsbánya telepen.
Iskoláinak elvégzése ulán 1898-ban
Péesbányatclepen lepel t a bánya
szolgálalába, majd a bányászati
szakiskola sikeres elvégzése iitán
vá jár lelt, később előmuiikás, ak-
nász, főaknász és mű szak m és ler re
léptetlek elő. 1922-ben szaktudásá-
nak és munkásságának elismeré-
séül bányamesíernek nevezték ki.
1914-ben vonult be harctéri szol-
gálatra és az 52. gy. e. kő leiekében
a szerb és az olasz harctéren küz-
dött, miközben 3-szor sebesült meg,
és őrmesteri rangban szerelt le.
Kitüntetései: kisezüsl vitézségi
érem, Károly és. k.} sebesülési
érem és hadi emlékérem. A lövész
egy és Liléi alelnöke, a D. P. A. E.
alelnöke, a levente egyesület és a
Credo vái. tagja. A Flórián egylik.
tanács, a tűzöl ló egyesület választ-
mányi, cserkész egyesület alapító
és a kaszinó tagja stb.

Rosprim István ny, gépmester,
Született 1888-ban Pécsbányatele-
pen. Iskoláinak .elvégzése ulán a
lakatos ipart tanulta, majd a DGT

szolgálatába lépett. 1911-ben ne-
vezték ki felvigyázónak, 1920-ban
S. liszt lett és ebben a minőségben
41 évi szolgálat után 1933-ban vő
miit nyugalomba.

Rónaky Géza aknász. Született
1882-ben Pécsett. Iskoláinak elvég-
zése után a DGT szolgálatában
kezdle működését Pécsbányatele-
pen. Majd a bánj'ászati szakiskola
sikeres elvégzése után, mint aknász
Talabányárt i került, ahol 4 évig
müködöll. Több szolgálati állomás
után, amelyek közül emliíjésro
méltók, Rozsnyó, .Szobo(;ica, lírád
(aranybánya), Nagymányok éa
Nógrádverőce, 1921-ben l ért visz-
sza a DGT pécsbáiiyalelepi üzemé-
be, ahol mini aknász leljestí szol
gálától.

,Spiesz Károly aknász. Született
1.897-ben Pécsbány átél epén. isko-
láinak, elvégzése után a DGT kö-
Lciékcben Pécsbányatelepen kezd-
a; működéséi., aiioi min L csillés, s.
vájár és vájár teljesített szolgála-
tot. A bányászali szakiskola sike-
res elvégzése ulán lí.)27-ben ak-
násszá nevezték ki. 27 éve S'ejt ki
szorgalmas munkásságot a bányá-
nál.

Schullák János aknász. Születeti
1899-ben Pécsett. Iskoláinak elvég-
zése után 1914-ben kezdte műkö-
dését a bánya szolgálatában, mini
Lakaritótiű, később a rendes rang-
fokozat szerint lelt, csillés s. vájár,
vájár. 1922—21-ig a pécsi bányá-
szati szakiskolái végezte, melynek
sikeres befejezése után aknásszá
l ép lellek elő. A sportegyesület in-
tézője, pártoló tag ja a tűzoltó és
levente egyesüleleknek.

iSzoukup Antal aknász. Születeti
1888-ban Pécsett. Iskoláinak elvég-
zése után, m i n t napi fin került
190ü-ban a bánya szolgálatába.
Később a rendes rangfokozat sze-
rint léptették elő. 1918-ban szak-
ludasának és munkájának elisme-
réséül aknásszá nevezték ki. A há-
borút a bosnyák vadászzászlóalj



kötelékében harcolta végig, ahol
többször, súlyosan megsebesült.
Mint tiszthelyettes szerelt le.

Török Ferenc raktárnok. Szü-
letett 1894-ben Nagymányokon. A
Mohácson végzett középiskolai ta-
nulmányok után 1906-ban lépett a
bánya szolgálatába. 1917-ben rak-
tárfelvigy. 192Ü-ban szaktudásának
és szorgalmának elismeréséül rák-
tárnokká léptették elő. A Sport
Egylet fő l i Lkára.

•Weszely István külszíni bánya-
felvigyázó. Született 1883-ban lx.se-
pen. iskoláinak és a szőlészeti tan-
folyam elvégzése után mint ker-
lészsegéd 1901-ben kezdte működé-
sét. liJlO-ben fökerlész lett és 193-1-
ig ilyen beosztásban dolgozott,
amikoris átminősíteLlék felvigyázó-
vá.

Kertészeti érdemeinek elismeré-
séül a következő kitüntetésekben
részesült: Budapesten 1910-ben
aranyérem, oklevél, 1923 arany-
érem, 1933 Pécsett -- bronzérem,
elismerő oklevél és ezüst érem,
1923-ban a méhészei terén elért
sikerekért a Baross Szövetségtől
díszoklevél. Ezenkívül számos ki-
tüntetés és díszoklevél.

A Hadastyán Egyesület örökös
tagja, a pécsi Kertész Egyesület
örökös a ielnöke, Baranyai Mé-
hész egyesület választ, tagja, a
Credo háznagya slb., stb.

Zugai* Nándor műszakmester.
Született 1885-ben Pécsbányateíe-
pen. Iskoláinak elvégzése uláu
Szászváron kezdte működését,
majd a Pestvidéki bányákban dol-
gozóit, mi után a rndai aranyba-
bán teljesített szolgálatot. 1914-ben
lépett, a DGT szolgálatába, ahol
aknászi minőségben dolgozott,
majd íőaknász l e l i és végül szak-
tudásának és munkájának elisme-
réséül müszakmesterré léptették
elő.

PÉCSUJHEGY
Alföldi Győző irodafelvigyázó.

Született 1898-ban Pécseit. Iskolá-
inak elvégzése után, mint irodai
fiú 1911-ben került a DGT szolgá-
laíába. 1919-ben szorgalmának el-
ineréséül iróciafelvigyázóvá nevez-
lek ki. A szénszállításnál működik.

Aubreel.it Rezső gépmester. Szü-
letett 1884-ben Pécseit. Iskolái és
a szakin ai'olyamok elvégzése után
1902-ben Somogy bányatelepen,
mini villanyszerelő kezdte műkö-
dését, 1913-ban üzemi lakatos,
majd ugyanebben az évben került
Újhegyre, ahol az erőmű építésé-
nél, i l letve szerelésénét működik.
iiziUán s. felvigyázóvá lépteitek
elő. 1914-ben háborús szolgálatra
bevonult, ahonnan 1915-ben mint
nélkülö/hetcllen munkaerőt fel-
m én l éllek. (Háromszor sebesült
meg.) 1917-ben, mint véglegesített,
gépfelvigyázó teljesít szolgálatot,
míg 1923-ban szaktudásának és
szorgalmának elismeréséül s. tiszt-
géprneslerré nevezték ki. Alacsony
és magasfeszültségű áram telepkc-
kezlői, villamoskezelöi és gőzke-
zelői képesítései vannaki A DVAC
örökös ügyvezető alelnöke és az
MLSz örökös ügyvezető alelnöke.

Bárdos Ferenc külszíni felvigyá-
zó. Született 1890-ben Kocsolán.
1913-ban a kő l éles katonai szolgá-
latra bevonult és a világháborúi-
orosz és oíasz frontokon küzdötte
végig. 1918-ban mint napi mun-
kás, motorkezelő működött, míg
1922-ben külszíni felvigyázóvá lep-
leitek elő. Munkája teljesítése köz-
ben 1925-ben jobb felkarját cj-
vesztetle.

Cs-erny Adolf művezető. Szüle-
tett 1889-ben Pécsbányalelepcn.
Iskolái és a szaktanfolyamok el-
végzése ólán 1901-ben, mint tanonc
4 évig, később, mint segéd dol-
gozott. 1919-ben eíőniunkás, 1928-
bán műszaki felvigyázónak nevez-
ki. Asztalosipari szakrajztanfolya-
mot végzett. A Credo, DVAC,
PBAC tagja, az önk. tüzollótestü-
lel: számvizsgálója.



37

Ferenc István felvigyázó. Szü-
1 ételi 1899-ben Pécsett. Alsófokú
kér, iskolát végzett. 1917—1918-ig,
mini haditengerész küzdött a vi-
lágháborúban, 1922-ben lépett a
D. G. T. kötelékébe rakfársegédi
minőségben dolgozott 1927-ig, mi-
koris szaktudásának és szorgalmá-
nak elismeréséül felvigyázónak ne-
vezlek ki. Vizsgázott lokomobil és
cséplőgépkezelő. A DVAC főpénz-
tárosa, a Fronthaarcos szövetség
tagja.

Füredi MifsáJy pályafelvigyázó.
Született 1900-ban Rácalmáson.
Középiskoláinak elvégzése után
1916-ban a MAV-nál kezdte mű-
ködéséi. 1918-tól 1919-ig. Pályafel-
vigyázói tanfolyam sikeres elvég-
zése után 1922-ben került a DGT
szolgálatába a bányavonathoz,
mint pályafelvigyázó gyakornok.
182-I-ben pályafelvigyázó^ 1925-ben
állomásfelvigyázó. Jelenleg, mint
ny,. t. pályafelvigyázó szerepel,
y uaqSasóüiTii TozejíSTApjsimion?
Pécsi Polg. Lövész Egyletnek vá-
lasztmányi tagja, a DVAC pártoló
tagja. ,

Herrfurth Ernő s. liszt, élelem-
lár-vezelő. Szüleiéit 1888-ban Pé-
csett. Középiskoláinak és az alsó-
fokú kér, iskolának elvégzése után
a kereskedelmi pályán működött.
1906-ban, mini él elemi ári raktár-
segéd lépett a DGT szolgálatába,
1911-ben felvigyázó, 1922-ben rak-
tárvezető és végül 1927-ben szor-
galmának megbecsüléséül s. tiszt-
viselőnek léptették elő. A Gazdaság
és a szeszfőzde felügyelője. Az 52.
gy. e. kötelében 7.hónapig az orosz
és szerb frontokon küzdött a világ-
háborúban. A Károly cs. k, és a
hadi emlékérem tulajdonosa. Az
egyházközség tanácstagja, a Cne-
dó és Orsz. Frontharcos szövet-
ség Lagja, a DVAC alelnöke.

Hornung Mihály ny. gépmes-
ter. Született 1880-ban Pécsvára-
don, A szaktanfolyamok elvégzé-
se után 1907-ben mint lakatos ke

rült a DGT szolgálatába, 1910-ben
gépkezelő, 1913-ban gép f cl vigyáz ó.
ezután 1914451 1915-ig az 52. gy.
e. kötelékében a szerb fronton
küzdöli, majd leszerelés után
gépmesterré nevezték ki. 1935-ben
vonult nyugalomba. Dinamókeze-
lő, erős és gyengeáram, stabil és
az összes vezérrnüvekről, telepve-
zető és telepkezelői tanfolyamokat
végzett.

III József m ühelyf cl vigyázó.
Születelt 1898-ban Szülőkön. Kö-
zépiskoláinak és n fémipari szak-
iskola elvégzése után 1919-ben ke-
rüli n DGT szolgálatába, ahol mint
szivatlyúkezelő kezdte működését,
ó.,iilán műhelyszolgálatra osztot-
ták be. 1932-ben előmunkás,
1935-ben szaktudásának és szorgal-
mának elismeréséül felvigyázónak
lépteitek elő. 191 fi—18-ig a hadi-
tengerészetnél teljesített harctéri
szolgálatot. Erős és gyengeáram,
gázmolorkezelő, stabil gőzgépek.
csép l ő és lokomobil tanfolyamo-
kat végzett. Hajógépészeti képesí-
tése is van. A Polg. Lövészegylet,
Frontharcos, Katolikus Népszövet-
ség és a sport egylet választmányi
tagja, az önkéntes tűzöl tó testület
szakaszparancsnoka.

Labdafsky Ferenc felvigyázó.
Születeti 1886-ban Mecsekszabol-
cson. Iskoláinak elvégzése után
1898-ban, miiit napifiú kezdte mű-
ködését a DGT szolgálatában. 1901-
takaritófiú. Majd mint rokkant a
szénmosóba került előmunkásnak.
1918-ban felvigyázóvá nevezték ki,
majd a szaktanfolyamok elvégzése
ulán 1920-ban a villamos köz-
pontba kerüli, ahol 1924-ig telje-
síletl szolgálatot, majd megbízha-
tóságának elismeréséül ellenőribe-
oszlást kapott. A Credo tagja.

Markő Nándor gépmester. Szü-
IcLcll 1888-ban Pécsbányatelepen.
Iskoláinak és a szaklanfolyamok
elvégzése ulán a lakatosiparban
kezdte működéséi, és ilyen, minő-
ségben 1918-ban került Ujhelyre.
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1920-ban gépfelvigyázó leli, majd
1936-ban szaktudásának elismeré-
séül gépmesterré nevezték ki. Je-
l e n l e g a szénmosóban Leljesil szol-
gálatot. Vizsgázott dinamó, gőzgép
és összes vezérmű kezelő. A világ-
hágómban a 4-es és. és kir. hegyi
tüzér e kő lel ékébe küzdött, mint
száinv. őrm. szereli le. Az ezüst ér-
demkereszt a koronával, a vilézsé-
gi érem szalagján és n háborús
emlékérem, tulajdosona. A. Műve-
zetők Orsz. Szöv. péntárosa, a
Pécsújhelyi villamoslelep tűzoltó-
parancsnoka, a Credo vál. tagja,
egyházközs. képviselő és a DVÁC
alelnöke.

Palotai József telefon felvigyá-
zó. Szülelett 1892-ben Pécsett Is-
kóláinak elvégzése után, 1908-ban,
mint tanonc kezdte működését a
D.GT szolgálatában, ahol 2 év múl-
va, fel szabadulása után, mint vil-
lanyszerelősegcd 1913-ig működ-
dött. Ekkor bevonult a köteles ka-
tonai szolgálattételre és a világhá-
ború közbenj öltével 1918-ig az
orosz és román frontokon a táviró
ezred kötelékében küzdöll. A vi-
Lézségi ezüst, a Károly, cs. k, a vi-
tézségi érem a koronával, hadi em-
lékérem kitüntetések tulajdonosa.
Leszerelés után ismét a DGT szol-
gálatába lépett, ahol 1919-ben mű-
szaki felvigyázóvá nevezték ki. Ez-
után l évig Mecsekszabolcson,mit
műszaki felvigyázó működött,
1920-ban Pécsbányán már mint te-
lei'oníclvigyázó és végül 1925-ben
Péesújbelyre tclefonfcivigyázói mi-
nőségben került. Az országos
Frontharcos Szöv. tagja, tűzoltó
alparancsnok, a DVAC lövész ok-
tatója s a sport club titkára.

ítoiíncr Antal műhelyfelvigyázó.
Született 1890-ben Mecsekszabol-
cson. Iskoláinak elvégzése \\lan
Pécsbanyalelepen kezdte működc-
sét 1905-ben, mint lakatos. 1915-
ben szállitógépkezclő, majd 1920-
ban ismét a főműhelybe került,
ahol mint kisegilől'elvigyázó telje-
sített 1922-ig szolgálatot, amikoris

lény légés műhelyfel vigyázónak ne-
vezték, ki. 1924-ben helyezték Pécs-
Újhegyre a bánya villamos vasút-
hoz. Az összes rendszerű gőzgé-
pek vezetői, villamostelep vezetői,
autók, gázmotorok vezetői tanfo-
lyamokat végzett.

Schuíthessz András műszaki fel-
vigyázó. Szülelett 1877-ben Bárba-
csőn. Iskoláinak elvégzése utáu.
mint kovács Í903-baii kezdte mű-
ködését Mecsekszabolcson. 1911-
bcu gépkezelő, 1914-ben kapcsoló-
tábla kezelői minőségben már Új-
hegyen működik. 1917-ben műszaki
felvigyázó az áramfejlesztőnél,
1021-ben a brikettgyárban műveze-
tő, ahol 1926-ban végleges beosz-
tási nyert. Kazánfűtő, gépkezelő
és elektrotechnikai tanfolyamokat
végzetl. Egyházközségi képvisel ő és
a Credo ellenőre. <

Wurm Ferenc Ödön gépmester.
Születeti. 1872-bcn Pécsett. Isko-
láinak sikeres elvégzése után 1897-
ben, mint műaknász gyakornok
András aknák kezdte működését.
1898-ban György aknán műaknász
lett, 1899-ben kinevezték. Több ál-
lomáshely után 1913-ban került
Újhegyre. 1919-ben gépmesterré
nevezték ki. Valamennyi gépkeze-
lői tanfolyamot elvégezte, 'ezenkí-
vül vizsgázott ipari könyvelő. A
DVAC alelnöke.

PÉT
Thomázy Antal gázmester (fő-

aknász). Született 1889-ben Petro-
zsényban. Iskoláinak elvégzése
után a petrozsényi Deák bányánál
kezdte működését, mint takarító-
l'iú, később Annaszálló bányánál,
mint csillés, s. vájár és vájár mű-
ködőit. 1907—1909-ig a bányászati
szakiskola sikeres elvégzése után
Dobsa bányán, mint aknász mű-
ködött, menekülés után a borsodi
Ránvölgyi szénbányához került,
ahonnan 1932-ben áthelyezték a
Magyar Ammónia gyárhoz Pétre,
mint térmestert, 1933-ban gázmes
térré minősítették át, illetve ne-
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vcziék ki. A péti nitro kaszinó
házniagya, a B. O. V. E., - - a Mű~
vezetők Orsz. Szöv., és az Orsz.
Méhész Szövetség tagja.

PIUSVöRöSVAR
Czeglédi Lipót ny. bányamester.

Szüleiéit 1874-ben Prevalin. (Ka-
rinthia). Iskoláinak elvégzése után
1888-ban Annavölgyön kezdte mű-
ködését, mint takarította, később
csillés, s. vájár és vájár lelt. 1897-
került Tatabányára és 1900-ban
léptették 'elő felvigyázónak, 1904—
1906-ig a pécsi bányászati szakis-
kola sikeres elvégzése után újból
Tatbányára ment, ahol 1908-ban
üzem-aknásszá lepleitek elő. 1912-
föaknász. 1920-ban Egercsehin,
mint bányamester működött. 1921-
ben lépett a Budapest Vidéki Kő-
szénbánya Rt. szolgálatába, ahol
14 évig működött 1935-ben nyu-
galomba vő null. 1924. és 192S-ban
tanúsított hazafias és önfeláldozó
magatartásáért a belügyminiszter-
től dicsérő és elismerő oklevelet
kapott. A sport egylet vál., és az
altiszti kör tagja.

Kassay Antal bányaigazgató.
Született 1885-ben Nagykikindán,
Bányászali és erdészeti főiskolát
végzett oki. mérnök. Mint lart. fő-
hadnagy teljesített hadiszolgálatot
A. Budapestvidéki Köszénbáaya
rt. kötelékében előbb mint felelős
üzemvezető, jelenleg, műit igazga-
tó működik. A Frontharcos Szö-
vetség tb. elnöke, a Nemzeti Tár-
saskör tb. elnöke, a Credo egyesü-
let díszelnöke.

Ifj. Krska József csillés. Szü-
letett 1909-ben Királdon. Közép-
iskolái elvégzése után 1935-ben lé-
pett a bánya szolgálatába, ahol je-
lenle^ .csillés. (1936.)

Kürti István bányatisztviselő.
Született 1891-ben Budapesten.
1920 nov. 1-től a Budapestvidéki
Kőszénbánya Rt pilisvörösvári
üzemi irodájának adminisztratív
tisztviselője.

Kcmperlc Tamás ny. vájár. Szü-
letett 1877-ben. Iskoláinak elvég-
zése után 1898-ban Stájerország-
ban, mint csillés kezdte működését
a bányánál, majd a Krajna vidéki
szénbányákban működik, mint vá-
jár. Később Tatabányán, Szászvá-
ron, Brassón, Pilisszentivánon,
Nyitrabányán, Egercsehiben és
végül Pilisvörösváron teljesít szol-
gálatot 1914-ben háborús szolgá-
latot teljesít és mint tábori csend-
őr 1917-ben leszerelt Leszerelés
ütáii Disznóshorváíra került, on-
nan Pilisvörösvárra, ahol mint
vájár 1032-ben 34 évi szolgálat
után vonult nyugalomba.

Kruppa Rezső lőmester. Szüle-
tett 1896-baii Diósgyőrött Isko-
láinak, elvégzése után 1911-beii lé-
pett a bánya szolgálatába és Sajó-
szentpétcreii kezdte működését,
mini csillés, majd Ormospuuszlán
vájár, Disznóshorváton, Egercsiehi-
bcn és 1919 óta Pilisvörösváron
tejesít szolgálatot 1923-ban lőmes-
ternek nevezték ki. 1924 és 1928-
ban tanúsított hazafias magatar-
tásáért dicsérő és elismerő okleve-
let kapott. 1923-ban a Solymár ak-
na mélyítésénél balesetből kifo-
lyólag fél szemét elvesztette. Az
altiszti kör tagja,

Lökös Géza bányamérnök. Szü-
letett 1905-ben Héten. (Gömör m.)
A bányám ér önki oklevél megszer-
zése Inán katonai szolgálatot tel-
jesíteti, majd mint kiutűrniérnök
kutató Fúrásokat vezetett. 1933-ban
került a Budapestvidéki Kőszénbá-
nya Rt szolgálatába.

Mente József elővájár. Születelt
1902-ben Sajószcntpéteren. Kö-
zépiskoláinak elvégzése után 1919-
ben Tatabányán lépett a bánya
szolgálatába, mint cementgyári
üzemi irnok. 1924-ben Kisgyón és
1925 óta a Budapestvidéki Kőszén-
bánya Rt. pilisvörösvári telepén
működik. 1932-ben lőmester lett és
1935-ben elővájár. A bányamentő
és első segélynyújtás tanfolyamot
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végezte. A bányaalkalmazottak kö-
rének vezető tagja.

Nagy Lajos elővájár. Született
1894-ben Mezőbajon, ískoiái elvég-
zése uLán 1908-ban Tatabányán,
mint takarítóriű kezdte működését,
később csillés, s. vájár és vájár
lett. 1914—18-ig a 36. gy. e. köte-
lékében szerb és olasz fronton
küzdöü.,(Kisezüst, kétszer bronz
érem és a Károly cs. k. tulajdo-
nosa.) Leszerelés után 1918-ban
Tatabányára került vissza, ahol
1920-ig működött, ezután Szász-
várra és 1921-ben Pilisvörösvár-
ra került. 1922—26-ig Franciaor-
szágban dolgozott, majd visszatér-
ve, újra Pilisvörösváron teljesít
szolgálatot, ahol 1930-ban lömester
és 1934-ben szaktudásának és mun-
kásságának elismeréséül elővájár-
nak nevezték ki. Több dicséretben
is részesült. Az1 altiszti kör, mun-
kavédelmi egyesület és a sport
club tagja.

Podlogár József iszapmester.
Született 1897-ben. Iskoláinak el-
végzése után 1913-ban lépett a bá-
nya szolgálatába és Tatabányán
kezdte működését, mint csillés, ké-
sőbb s. vájár és vájár lett. 1914—•
22-ig Kiráídon működött és 1922-
ben jött Pilisvörösvárra. 1928-ba
lett lömester, 1933-ban havidíjas-
nak véglegesítették és végül 1935-
ben szaktudásának és munkájának
elismeréséül iszapmesterré lép-
tették elő. 1929-ben hazafias ma-
gatartásáért elismerő és dicsérő
oklevelet kapott. A sport club tag-
ja, i

iSzabó Ernő bányafőmérnök.
Született 1894-ben Valisórán (Hu-
nyad m.). Bánya- és erdőmérnöki
főiskolát végzett. 1914—18-ig harc-
iéri szolgálatot teljesített. Emlék-
lapos tűzérszázados, 1922 óta a Bu-
dapestvidéki Kőszénbánya Rt. pi-
ti svörösvári Lipót aknáján dolgo-
zik, j í j | ;

WenczI János ny. fúrómester
SületeLL 1863-ban Pilisvörösváron.

Iskoláinak elvégzése után Pilis-
szenlivánon kezdle működését,
mint takarító f iú. Később s. vájár,
vájár, majd lömester. 1899-ben lé-
pett a Pestvidiéki Kőszénbánya Rt
szolgálatába Pilisvörösváron, ahol
mint fúrómester működött és 30
éves szolgálat után 1926~ban nyu-
galomba \ionult.

PILISSZENTIVÁN
Hofer Károly főaknász. Szüle-

tett 1884-ben Brennbergb anyán. Is.
kóláinak elvégzése után 1901-ben
lépett a bánya szolgálatába, mini
takaritófiújkésőbb csillés, majd
1902-ben a Budapestvidéki Kőszéii-
bánya Rt-nél s. vájár, vájár és
lömester és 1910-ben aknász lett.
1913-ban a Hungária Kőszénbánya
Rt-nél teljesít szolgálatot, ahol
szaktudásának elismerséül 1921-
ben főaknásszá nevezték ki. A
Frontharcos csoport és a sport
club tagja.

Kaposvári Albert elővájár. Szü-
letett 1884-ben Slcuerbackon. Is-
koláinak elvégzése után 1898-ban
lépett a bánya szolgálatába, mint
csillés, később s. vájár, vájár.
1909-beii a Budapestvidéki Kő-
szénbánya Rt-hez került, ahol
1918-ban lőmesler lett. 1920-ban,
mint kiváló szakmunkást elő váj ár-
nak nevezlek ki. Többször juta-
lomban részesült. A sport clnb tag-
ja. ;

Krska József lömester. Szüle-
tett 1881-ben Morván. Iskoláinak
elvégzése után 1893-ban lépett a
bánya szolgálatába és Annavöl-
gy ön kezdte működését, mint ta-
karitófiú. Később lett csillés, s. vá-
jár, 1912-ben elővájár és aknász,
1923—26-ig a Felnémeti Érseki bá-
nyán ál dolgozik, majd ennek meg-
szűntével ismét Pilisvörösvárra ke-
rült 1931-beii a Solymár akna víz-
betörése alkalmával nagy. önfelál-
dozással vezette a mentési mun-
kát és ezért a pénzügyminisztertől
dicsérő és elismerő oklevelet ka-
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pott. 1928-ban a hazafias, maga-
tartásáért szintén dicsérő és elis-
merő oklevéllel tüntetlek ki. 1914-
191G-ig a 21. gy. e. kötelékében
az orosz és olasz fronton küz-
dölt.

Muschitz Károly előváj ár. Szü-
letett 1887-ben Breiinbergben. Is-
kolái elvégzésié után 1903-ban
Brennbergbányán kezdi működé-
séi, mint takarítóim, később csil-
lés, s. vájár, vájár lesz. 1906-ban
Stájerországban dolgozik, majd
1908-ban Pilisíszentivánra kerül,
1914-ben lőmesternek nevezlek ki.
1917-ben szorgalmas munkásságá-
ért elő váj ár lesz.

Rajkai Lipót gépkezelő. Szüle-
tett 1885-ben Perecesien. Iskolái
elvégzése után 1899-ben kerül a
tokod! bányához, mint inas, ahol
felszabadul. Később lesz fűlő, mo-
torkezclő, 1913-ban kerül Pilis-
szenlivánra, mint szállító gépész.
A Credo tagja.

Szegedi János aknász. Született
1900-ban Aimavölgyön. Iskoláinak
elvégzése után 1918-ban lép a do-
rogi bánya szolgálatába, mint csil-
lés, később lesz s. vájár, vájár.
1919—21-ig elvégzi sikeresen a do-
rogi bányászati szakiskolát, mi-
után a Pécs-Baranyai Társ. kará-
szi üzeméhez került, mint aknász,
1926-ban lép a Budapestvidéki Kő-
szénbánya Rt. szolgálatába és már
12 éve otl dolgozik. A Solymár ak-
na vízbetörésekor önfeláldozó ma-
gatartásáért a pénzügyminiszter di-
csérő és elismerő oklevéllel tüntet-
te ki. A Credo titkára.

RECSK
Ifj. Hámori Lipót bányamérő.

Született 1912-ben Petrozsényban.
Iskolái elvégzése után 1929-ben
Recsken kezdi működését, ahol 3
évig gyakornok. Majd a bányásza-
ti szakiskola sikeres elvégzése után
kinevezik bányamérőnek és mint
ilven teljesít ma is szolgálatot. A
Turul B. E. tagja.

RUDOLFTELEP
Barabás Albin bányafelvigyázó.

Született 1881-ben Lembergben. A
középiskola elvégzése után 1898-
baii lép a bánya szolgálatába Oszt-
rauban, később Karvinban, mint
vájár működik. Majd a köteles ka-
tonai szolgálatának kitöltése után
1909-ben Rudolf telepre került.
1912-ben szaktudásának és szorgal-
mának elismeréséül felvigyázó lett,
1934-ben dicsérő és elismerő ok-
levelet kapott. 1914—1918-ig a len-
gyel légióval az orosz fronton küz-
dölt. Az Olvasókör tagja.

Lukács Gyula bányafelvigyázó.
Született 1882-ben Buzilán. Isko-
lái elvégzése után 1900-ban lépett a
bánya szolgálatába és Sajószent-
péleren kezdte működését, mint
csillés, később s. vájár és vájár,
1908-ban szaktudásának elismeré-
séül felvigyázónak léptették elő.
1934-ben helyezték át Rudolftelep-
re. 1926-ban a bánya szolgálatá-
ban eltöltött hosszú és szorgalmas
munkásságáért a pénzügyminisz-
tertől és a vállalattól dicsérő és
elismerő oklevelet kapott. A világ-
háborúban 1914—17-ig az orosz
fronton küzdött. Az Olvasókör tag-
ja-

Tarnay István gépmester. Szü-
letett 1882-bcn Baracán. Iskolái-
nak elvégzése után Királdon 1912-
ben lépett a bánya szolgálatába,
ahol, mint üzemi lakatos kezdte
működését. 1914-ben helyettes gép-
mester, 1924-ben helyezlek át Ru-
dolftelepre, ahol munkásságának
elismeréséül gépmesteri beosztást
kapott.

Valenta József főaknás/. Szüle-
tett 1885-ben Nemlibányán. Isko-
láinak elvégzése után 1897-ben Sa-
jószentpéleren, mint lakarílófiú lé-
pett a bánya szolgálalába, később
csillés, s. vájár és vájár lett. 1908-
bán felvigyázó. 19i4-ben helyezték
át Rudolí'telepre, ahol 1915-ben ak-
násszá nevezték ki, míg 1924-ben
szaktudásának és szorgalmának
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elismeréséül főaknászi beosztást
nyert 1923-ban 25 éves szolgálati
jubileuma alkalmával a pénzügy-
minisztertől és a vállalattól dicsé-
rő és elismerő oklevelet kapott. Az
egyházközség jegyzője, az Olvasó-
kör tagja.

RUDABÁNYA
Biszlry Károly anyagraktár-

nők. Született 1900-ban Rudabá-
nyán. Iskolái elvégzése után 1913-
ban Bánszálláson kezdi működé-
sét, mint irnokjelölt. 1919-től Jár-
dánházán, ahol 1926-ban lett ki-
nevezett bányairnok. 1928-tól Ru-
d ab anyán működik, ahol 1933-ban
megbízhatóságának elismeréséül
anyagraktár nők lett. A tiszti ka-
szinó pénztárosa és könyvtárosa.

Kozmányi István íőfelőr. Szüle-
tett 1880-ban .Szomolnokhután
Középiskoláinak és az 1900-ban el-
végzett selmecí bányászati szakis-
kola után a köteles katonai szolgá-
laii éveit töltötte. 1903-ban a bocsi,
ni cementgyárban kezdte működé-
sét, mint üzemvezető főaknász. 1905'
ben került a Rimamurány^Salgó-
tarjáni Vasmű Rt. vashegyi, bán-
szállási, somsályi bányáira, ahol,
mint f ő fel őr teljesít szolgálatot.
1910-ben a Magiicsit Ipar Rt. ober-
dorfi telepén működik, mint bá-
nyagondnok, illetve önálló üzem-
vezető. 1922-ben került Egercsehi-
re, mint főaknász, 1926-ban Ku-
rilyánra, ahonnan Rúd ab anyára,
mint l'őfelőr s ilyen minősítésben
még ma is dolgozik. Bejárta a
német bánya- és gyári telepeket,
ahol igen nagy "tapasztalatokat,
szerzett,

Malolics György bányafelőr.
Született 1901-ben Fityebázán. Is-
kolái elvégzése ulán 1924-ben lép a
bánya szolgálatába Pécsett és mint
csillés kezdi működését. 1924—26-
ig elvégezte sikeresen a bányásza-
li szakiskolát és ezután a DGT-hez
került, mint aknász és itt 11 évig
működött. 1935-ben került a Ri-

maLTiurány-Salgőtarjáni Rt.-hez fŐ-
fclőrnek, mely minőségben még ma
is teljesít szolgálatét Mentési mun-
kál átoknál önfeláldozó magái art á-
sával tüntette ki magát. A Lövész
Egyesület és a NÉP tagja.

Majercsák Jakab bánya Tel őr.
Születelt 1895-ben Dobsinán. Isko-
láinak elvégzése ulán 1907-bcn lé-
pett a bánya szolgálatába Dobsi-
nán, mint takarítófiii. 16 éves ko-
rában már vájár, 1917-től 1919-ig
a bányászali szakiskola sikeres el-
végzése után Rudolfíeleprc kerül,
mint bányafcJőr. 1920-ban, mint
aknász.Szuhakálon aWinter cégnél
teljesít szolgálatot. Később főak-
nász letl. 1925-ben a Borsodi KŐ-
szénbánya Rt. sajókazai telepén
működölt ezután Franciaország-
ba vándorolt, majd Lolbaringiá-
ban ércbányászatnál dolgozott. El-
zászban felvigyázói minősítésben
teljesített szolgálatot, később Ka-
liszi bányászat kálisó bányáiban
aknászi minőségben volt alkalmaz-
va. 1933-ban visszajött Magyaror-
szágra és a Rimamurány-iSalgó-
tarjáni Rt. szolgálatába lépett
előbb Kurilyánbán, majd Rudabá-
nyán bányafelőri minőségben dol-
gozik.

Malányi Samué} főművezető,
Született 1868-ban Dobsinán. A
mozdonyvezetői vizsga elvégzése
után 1893-ben Rudabányán kezdte
működését, mint mozdonyvezető,,
189G-ban művezetőnek, nevezték ki.
1927-ben szakképzettségének elis-
meréséül főművezetői beosztást
kapott. 1933-ban 40 éves becsületes
és szorgalmas munkásságának ju-
bilemua. alkalmával a Kormányzó
úr Őf őrnél lósága az V. oszt. érdem-
renddel lünletle ki és az igazgató-
ságtól megbecsülésük jeléül egy,
aranyórát kapott. A művezető
egylet tagja.

Pocsubay Sámuel bányamester.
Született 187G-beii Dobsinán. Isko-
láinak elvégzése után 1890-ben lé-
pett a bánya szolgálatába, mint ta-
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karítófiú, később csillés, s. vá jár
és vájár lett. 1894 -1895-ig a dob-
sinai bányászali szakiskola sikeres
elvégzése után Pilisvörösvárra ke-
rült, majd 1896-ban a brádi
aranybányánál telj esti ctl szolga-
latol . 1910 óta Ruclabányán mű-
ködik, 1925-ig bányafelőr, amikor-
is l'ői'clörnek nevezlek ki. 1937-ben
szaktudásának és szorgalmának el-
ismeréséül bányamesternek neve-
zik ki.

Wimmer Aulai él elemi ár kezelő,
Szüle! ctl 1880-ban Kiskőszegen. is-
koláinak elvégzése után 1900-ban
lépett a bánya szolgálalába és Rn-
dabányán, mint keresk. kezdte mű
ködésél. 1912 ben he!yelles üzlet-
vezetőnek nevezték ki. 1911—1917-
ig önállóan vezeti az üzletet. 1924-
ben szaktudásának 'elismeréséül
clelemtárvezelő lett.

SAJÓKONDÓ.
EIschleger jSámuel bányamester.

Született 1881-ben Betléren. Isko
Iáinak elvégzése után 1898-ban Sal-
gótarjánban, mini csillés kezdte
működését a bányánál. Később s.
vájár és 1902-ben vájár lelt, majd
Tatabányán lőmestcri beosztásban
dolgozott. 1906-ban németországi
bányákban fejlesztette szaktudását
ahol vájár, iszapmesler és bánya-
mesteri minőségben működött,
1907-ben a kincstári bányaművek-
nél találjuk, Komlón, ahol mint ak-
nász létesít szolgálatot Később
Gyöngyösön vállalkozó, majd fő-
aknász és végül 1933-tól Sajókon-
dón bányamester.

SAJóKAZA.
Bedő Zoltán bányaiéi ügy elő.

Született 1886-ban Gyoma. A bá-
nyamérnöki oklevél megszerzése
után a Horvát-országi Banariczs
szénbánya Rt. dodosi telepén mint
báiiyagyakornok kezdte működ é-
sét. 19111-ben a/ Északmagyaror-
szági Kőszénbánya Rt. baglyasal-
jai bányászatánál teljesített szol-
gálatot, 1913-ban a Pozsonyi m.

kir. Kultúrmérnöki Hivatal napidí-
jas mérnöke. 1913—14-ig magán-
mérnök és 1920-óta báró Radván-
szky-í'éle sajókazaki kőszénbányák
vállalata Mandelló és Társa cégnél
működik, mint üzemvezető bánya
mérnök.

Dobránszky Szaniszló ny. fő ak-
nász, tisztviselő. Született 1876-ban
Grodnodoüna (Lengyel orsz.) Is-
koláinak és a bányászati szakis-
kola elvégzése után "l 895-ben, mint
aknász Sajószentpéteren kezdte
míí köd esel, később tó aknász lett.
1913-óta Sajókazán működölt, mint
Lisztviselő. Több németországi és
lengyelországi bányák feltárásánál
működött. 1936-ban vonult nyuga-
lomba.

Krizsovenszíd Mihály bányafel-
vigyázó. Születeti 1886-ban lialya-
salján. Iskoláinak elvégzése után
1898-ban lépett a bánya szolgála-
tába Bánszálláson, mini takaritó-
iiu. 1898-ban a Borsodi Szénbánya
Rt. sajókazal telepén lett csillés,
s. vájár és vájár. 1912-ben felvi-
gyázó, mely minőségben 1914-ben
mint havi díjast véglegesítették.
1924-ben 25 éves munkásságának
jubileuma alkalmából az igazgató-
ság dicsérő és elismerő oklevéllel
tüntette ki.

Nikodémusz János aknász. Szü-
letett 1880-ban Dobsináii. Iskolái-
nak elvégzése után 1893-ban lépett
a bánya szolgálatába Sajókazán,
mint lakarítófiii. Később Sajó-
szentpéleren működölt. Majd csil-
lés, s. vájár és vájár, mig 1900-
bán felvigyázóvá léptették elő.
1923-baii szaktudásának és mun-
kásságának elismeréséül aknásszá
nevezték, ki. 1925-ben került vissza
Sajókazára, ahol mint aknász Lel-
jesítelt szolgálatot. 1923-ban mun-
kásságának 25 éves jubileuma al-
kalmából az igazgatóság dicsérő és
elismerő oklevéllel tüntette ki.

Xerselics András bányafelőr.
Született 1879-ben. Iskoláinak el-
végzése után 1899-ben Királdon. lé-
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pett n bánya szolgálatába, mint fa-
kantófiű. Később csillés, s. váiár
és vájár lett. 1913-ban Egercsehi-
ben működő!!. 1914-óta Sajókazán
Icl ies i l szolgálatot, ahol szorgalmá-
nak, és szaktudásának Beméréséül
hányafelvigyázóvá léptették elő.
1914—16-ig, mint népfelkelő telje-
sített katonai szolgálatot.

SAJÓSZENTPÉTER.
Egyed András bányatulajdonos.

.Szülelelt 1887-ben Baróton. 'Közép-
iskolái elvégzése után 1905-ben lé-
pett a bánya szolgálatába és mint
bányagyakornok kezdte működé-
sét. ' 1906—1907-ig a petrozsényi bá-
nyászati szakiskola elvégzése után
Köjiecen, mint bányafelmérő mű-
ködött, ezulán a köteles katonai
szol gálái át töltötte ki. Mint üzemi
aknász n .Salgótarjáni Rt. petro-
zsényi bányájában működ ott. 1910-
ben a kincstár szolgálalába lépett
ugyancsak Petrozsényban. 1920-
bán a román megszállás következ-
tében, mint műszaki s. tisztet nyug-
díjazlak. Elzulán került Sajókondó-
ra felelős üzemvezetőnek. 1922
ben bányatulajdonos lett 1925-ben
alapította a Balázsvölgyi kőszén-
bányát.

Gedeon Elememé és dr. Román
Zo'táTmé lyukavölgyi kőszénbánya
tulajdonosok.

Kotán György bányamester. Szü-
leteti 1876-ban Disznóshorváton
Iskoláinak elvégzése után 1888-ban
lépett a bánya szolgálatába és
Disznóshorváton kezdte működé
dését, mint takarílófiú. Később lelt
csillés, s, vájár, vájár és felvigyázó
majd akassza és főaknásszá léptet
t ék elő. 1920-ban került Sajószent
pélerre, 1931-ben szaktudásának ésj
szorgalmának elismeréséül bánya
mesternek nevezték ki. 1919-ben el
ismerő oklevéllel tüntette ki az
igazgatóság. 1926-ban hosszú szor-
galmas munkásságának elismeré-
séül a kereskedelemügyi minisz-
tertől dicsérő és elismerő okleve-
let kapott. Az plyasókör alelnöke.

Ifoés R#a üzemvezető mérnök.
Született 1889-ben Turkevén. Sel-
mecbányán végezte a bányászati
főiskolát, ahol bányamérnök! ok-
levelet szerzett. 1913 — 19-ig gyakor-
nok, segédmérnök, majd üzemve-
zető mérnök az aknaszlatinai m.
kir. főbányahivatalnál. Később
üzemvezető mérnök a Szendrői
Liplák bányánál.. Majd a bánvi-
vídéki köszénbánya vállaltnál Bán-
falván üzemvezető mérnök. Jelen-
leg (1936) a Sajövölgyi Kőszénbá-
nya vállalat kft. és a diósgyőri
Marion szénbánya kondói üzemé-
nek vezetője.

Kreibik Antal főaknász. Szüle-
tett 1894-ben Lupényben. Iskolái-
nak elvégzése nlán 1908-ban Vul-
kánban lépett a bánya szolgálatába,
mint takarílófiű. Később csillés, s.
váiár és vájár lesz. Peírozsényban
mint bányavállalkozó a román
megszállásig működött. Majd az
ormospusztai kincstári bányához
került, később Szuhegyen saját bá-
nyát nyitott. 1924— 28-ig a Lipták
féle bányánál,, mint főaknász és
1928-tól ' Macskán leijesíi szolgá-
latot.

Béla üzemvezető. Szüle-
tett 1898-ban Mezőtúron. A Szén-
Kátrányipari rt. Miklóst árnai
bányaüzem vezetője Sajókondón,

SALGÓTARJÁN.
Hajósi József ny. aknász. Szü-

letett' 1871-ben Dobsinán. Iskolái
elvégzése ulán Miskolcon lépett a
bánya szolgálatába. 1886-ban ke-
rült a Salgótarjáni kerületbe Etes
aknára, majd Mizsérfára. 1903-ban
Németországban különböző bá-
nyáknál fejlesztette szaktudását.
1905-ben került vissza és mint vá-
jár Jánosaknán dolgozott, 1912-ben
a Salgótarjáni telepre kerüli, mint
aknász és itt teljesített szolgálatot
1935-ig, amikor 54 éves szorgalmas
murikásság után vonult nyjugalom-
ba.

ItapBsch János főszállásmester.
Született 1876-ban Salgótarjánban.
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Iskoláinak elvégzése után, mint
rajzoló lépett ahánya szolgálalába,
majd raktármester lett. Később 20
éven keresztül, mint főlovászmes-
ter teljesített szolgálatot, 1933-ban
szorgalmának és munkásságának
elismeréséül föszállásmeslernek
nevezték ki. Hosszú évtizedeken át
e l t ö l t ő i t becsületes munkásságának
megbecsüléséért az V. o. érdem-
keresztet kapta. 1923-óta az olvasó-
kör alelnöke és a katolikus kör vá-
lasztmányi tagja. 9 évig városi
képviselőtestületi tag volt.

Salgótarjáni segéd és altiszti kör,
1895-ben alapították. Kezdeménye-
zők: Papesch János b. irnok,Nagy
Sándor í'őakuász, Deliczai Ferenc
szállásmester, Hencsik József tiszt-
viselő, Osotercsin Ferenc. 117
rendes és 16 kültagja van. Jelenleg
Bérczy Sándor bánya ügyi tanácsos
az elnöke. Alelnök Papesch János
b. irnok. Jegyző Hegyi Zsigmond
b. irnok, könyvtáros Kovács Jó-
zsef, pénztáros Licbtner Antal b.
irnok, gondnok Győré Sándor.

néhai Thern János ny. bánya-
mester. Sz. 1871-ben Dobsinán. Bá-
nyászali szakiskola elvégzése után
a gölczi bányán kezdte el műkö-
déséi, mint aknász, majd Vashegy
és más állomási]elyek után Salgó-
tarjánba került, ahol miül főak-
nász teljesített szolgálatot, majd
szaktudásának és szorgalmának el-
ismeréséül i'öaknásszá léptették elő,
44 és fél éves munkásság után
nyugdíjba vonult. 1934-beii halt
meg. i

Telek József aknász. Született
1888-ban Szederke. Iskoláinak el-
végzése után 1902-ben lépett a
bánya szolgálatába a Salgótarjáni
Rt. Király-tárójában s itt kezdte el
működéé 1 , mint takarítófiú. Ké-
sőbb Inászon, mint csillés niííkö-
ködötl, Baglyason vájár. A hábo-
rúban az orosz fronton küzdött,
kétszer megsebesült és 1915-ben
orosz fogságba került^ ahonnan
1918-ban megszökött. Az összeom-

lásig az olasz fronton küzdött.
1921-ig a nemzeti hadseregben szol-
gált. Kitüntetései: nagy ezüst vi-
tézségi érem, Károly cs. k. a se-
besülési érem. Leszerlés után új-
ból Salgótarjánba került a bánya
szolgálatába, ahol 1929-től, mint
napidíj ás aknász működik. A nem-
zeti .egységpárt, kathoíikus kör, da-
lárda és az Olvasókör tagja.

SOMOGY.
Horváth János V. aknász. Szü-

letett 1889-ben Somogyon. Iskolái
elvégzése ulán Somogybányán 3ép
a bánya szolgálatába, mint laka-
rítófiú, később lesz csillés, majd
Tatabányára kerül, ahol 3 évig
működik, onnan vissza Somogyra
a UuT szoigátaiária, majd Koruló-
bányán 3 évig, végül Somogy -
bányatelepen vájár, majd 1921-ben
ben lőmester és 1924-ben szaktu-
dásának és munkásságának elisme-
réséül aknásszá léptetlék elő. A,
háborút az '52. gy. e. kötelékében
küzdötte végig, 3-szor sebesült és
4 évig hadifogságban volt. Turul
egylet és a frontharcos szövetség
tagja,

Klepach Oítinár irodafelvigyá-
zö. Szülelett 1883-ban Szenlhuberl.
Iskoláinak elvégzése után a Máv.
szolgálatába lépett, ahol végül
mint kinevezett felvigyázó műkö-
dött 9 éven keresztül. Később
Ausztriába, Stájer országban és Er-
délyben dolgozott. 1912-ben került
Szászvárra, ahol a bánya szolgála-
tába lépett, mint csillés, ahonnan
1914-ben Somqgybanyára került.
Később az irodában felvigyázói mi-
nőségben alkalmazzák. A Turul
egylet tagja.

Molnár Ferenc aknász. Született
1914-ben Somogybányatelepen. Kö-
zépiskoláinak elvégzése után Vasa-
son lépett a bánya szolgálatába.
Majd a bányászati szakiskola si-
keres elvégzésével a Mecsekszabol-
csi Ferenc József aknán teljesített
szolgálatot. 1936-ban Somogybá-
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nyatelepre került, hol aknászi mi-
nőségben teljesít szolgálaLot. Az
országos Turul bajtársi .egylet,
cserkész egylet tagja. Mentési mun-
kálatoknál önfeláldozó magatartá-
sáért elismerő oklevéllel tüntették
ki.

Kémes Pál aknász. Szülelett 1888-
ban. Iskoláinak elvégzése után So-
mogybányán. lépett a bánya szol-
gálaiába, mint lakarílóíiű. Később
csillés, s. vájár. Ezután Ameriká-
ba kerül, ahol 4 éven keresztül kü-
lönböző bányákban dolgozott, visz-
szatérve újból a DGT szolgálalába
lépett és Somogy ön, mint vájár
működött, 1924-ben aknásszá ne-
vezték ki. A Turul egylet tagja

(SZÁSZVAB.

Kovács György II. aknász. Szü-
letett 1894-ben Mázán. Iskolái elvég-
zése után 1910-ben lépett a bánya
szolgálalába Váralján. Később bő-
víti szaktudásai Szászváron, mi-
uíán a Salgótarjáni részvénytársa-
ság dorogi telepén működött és a
szokásos rendfokozat szerint lép-
tették eJő, majd Szászvárra tért
vissza, ahol szaktudásának és mun-
kásságának elismeréséül aknásszá
nevezték ki. A szászvári kul túr egy-
let aktív tagja.

Guly Kovács György bányahi-
vat ahiok. Született 1899-ben Szász-
váron. Középiskoláinak elvégzése
nlán 1923-ban Mázán kezdte mű-
ködését. 1926-ban került Szászvár-
ra. ,

Lutz József felvigyázó. Született
1880-ban Budapesten. Iskoláinak
elvégzése után a fodrászipart ta-
nulta. 1906-ban került a bánya
szolgálatába és Szászváron, mint
lovas/mester kezdte működését.
Később lett szállítási felvigyázó.
Közben Várpalotán is ilyen minő-
ségben működött. 1916-ban az
orosz és olasz harctereken küzdött.
A kul túr egy let és a frontharcosszö-
velség tagja.

Felsőéi Vilmos bányamester.

Született 1892-ben Bécs. 1909-ben
Pelrozsényban kezdte meg műkö-
dését a bánya szolgálatában, ahol
mint csillés, s', vájár majd vájár,
aknász és főaknász tel jesített szol-
gáiatol. Közben 1911-ben elvégezte
a pelrozsényi bányászati szakisko-
lát. 1918-ban Nagymányokra ke-
rüli, ahol szaktudásának és mun-
kájának elismeréséül bányamester-
nek n-evezlék ki. 1!)27-óta Szászvá-
ron működik. 1914-ben a 14. gy. e.
kötelékében az orosz, román fron-
ton küzdött. A rokkanlegylet és a
M agánlisztvisel ők Egyesületének
tagja.

néhai Ropoli islván ny. aknász.
Szül. 18íi3-ban Szászváron. Iskolái-
nak elvégzése után Szászváron
kezdte működését a bánya szolga-
lába, mint csillés. Később lett s.
vájár, vájár, majd érdemeinek elis-
meréséül aknásszá nevezték ki.
Több elismerő és dicsérő oklevelet
kapotl. 1931-ben elhunyt.

Ropoli íslván gépkezelő. Szüle-
tett 1895-ben Szászváron. Iskolái
után 1914-ben, mini kovácssegéd
kezdte meg működését a bánya
szolgálatába Szászváron. 1932-ben
a szakvizsgák sikeres letétele ulán
kinevezlek gépkezelőnek.

néli. Szabó István aknász. Szüle-
tett 1875-ben Szászváron. Iskolái
elvégzése ulán 1890-ben ugyanitt
kezdte működését a bánya szolgá-
latába, mint takarítóim. Később
lelt csillés, s. vájár, vájár, majd
1907-ben aknamester, 39 éves szor-
galmas munkásság után 1929-ben
elhunyt.

Szabó József III. gépmesler. Szü-
letett 1905-ben Szászváron. Isko-
láinak elvégzése ulán, mint kovács-
tanonc a bányánál kezdte működé-
sét. Felszabadulása után Buda-
pesten folytatta tanulmányait, ahol
elektrotechnikai és villanyszerelési
képesítést szerzett. Ezután a pécsi
villamosműveknél dolgozott. 1929-
ben került vissza Szászvárra, ahol
szaktudásának elismeréséül 1935-
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ben gépmesternek, nevezték ki. Az
iparosolvasókör tagja.

Tóth Ferenc aknász. Születeti
1888-ban Salyban. Iskoláinak el-
végzése után Tatabányán lépett a
a bánya szolgálatába, ahol, mint
csillés működött. Később Pilisvö-
rösváron s. vájár lett, Vaduik bá-
nyán vájár. A pécsi bányászati
szakiskola sikeres elvégzése után
a ázomolnoki ércbánya üzeménél
aknásszá nevezték ki. Majd Zakár-
i'alván, Pécsbányalelepeii, Váralján
és Nagymányokon fejlesztette
szaktudását. 1927-ben került Szász-
várra, mint aknász. 1914-ben a 67-
es gy. e. kötelékében a szerb és
olasz fronton küzdött, egyszer se-
besült és mint hadirokkant szerelt
le. Kitüntetései: bronz v. érem,,
Karolj1; csapatkereszt scbesülési
érem. A frontharcosszöveíség és a
NÉP tagja.

SZUHAKALö.
Bacsniszky ^Sándor oki. bánya-

mérnök. Születeti 189í-ben Kishár-
son (Sáros m.)

SZŰCS.
Balog G. Bálint elő váj ár. Szü-

lelett 1895-ben Szűcsön. Iskoláinak
elvégzése után Egercscbiben kezd-
te műkőd ését1 min L lakaríióíiú. Ké-
sőbb lett csillés, s. vájár, vájár és
lűmesler. 1921-ben szaktudásának
és szorgalmának elismeréséül elő-
váj árrá nevezték ki. A községi kép-
viselőtestület, az qgyháztanács és
az olvasókör tagja.

TATABANYA.

Abend Gusztáv aknász. Született
1903-ban Mecsekszabolcson. Kö-
zépiskolái elvégzése után Mecsek-
szaboicson kezdte működését, iniul
csillés. Később lett s. vájár, vájár
és előmunkás. Majd szaktudásának
és munkásságának elismeréséül
aknásszá léptették elő. 1930-ban ke-
rült Tatabányára. A credo és az
olvasókör p. tagja.

Ámort János elővájár. Született
1882-ben Mogyoróson, Iskoláinak
elvégzése után 1894-ben, mint ta-
karítóiul kezdte működését a bá-
nyánál. Később lelt csillés, s. vá-
jár és 1902-ben vájár. 1919-ben
szaktudásának elismeréséül elő vá-
járnak nevezlek ki. 1914—15-ig a
31-es gy. e. kötelékével az orosz
l'ronlon harcolt, ahol megsebesüli.
A credo tagja.

Beck Gusztáv ily. bányaírnok.
Született 1868-ban Rosszpagon. Né-
metországba, mint zenész kezdte
működéséi, majd 1886-ban katona-
zenész lett Grazban. 1898-ban Bu-
dapesten őrmesleri rangban lesze-
reli. Ezután Tatabányán a bánya,
szolgálalába lépett és mint bánya-
írnok teljesített szolgálatot 1933-
ig, amikor 35 évi működés ulán
nyugalomba vonult.

Becsük Jó/sef ü. aknász. Szüle-
lett 1892-ben Kocsban. Iskolái el-
végezte ulán 1901-ben, mint taka-
rítóiiú kezdte működését a bánya
szolgálalába. 1910-ben lett csillés,
s. vájár, 1912 ben vájár. 1925-ben
a dorogi bányászati szakiskola si-
keres elvégzése után aknásszá ne-
vezték ki. 1930-ban szaktudásának
és munkájának elismeréséül üzemi
aknásszá léptették elő. 1929-ben, 25
éves munkásságának jubileuma al-
kalmából az igazgatóság elismerő
díszoklevéllei tüntette ki. Az olva-
sókör, altisztikor, művezetők egye-
sületének tagja.

Viléz Bika József lőmesler. Szü-
letett 1885-ben PécselL Iskoláinak
elvégzése uIán 1897-ben, műit ta-
karítóim kezdte működését a bá-
nya szolgálalába. Később csillés,
s. vájár lett. 1905-ben került Tata-
bányára, ahol mint vájár műkö-
dölt 1922-ig, amikor szaktudásának
elismeréséül lőmesternek nevezlek
ki. 1936-ban 25 éves szolgálatának
alkalmából az igazgatóság elisme-
rő oklevéllel L un E ét te ki. A credo
és a munkáskaszinó p. t., Sport
Club tagja.
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Blaskó János vájár. Született
1893-ban Pitvaroson.' 1916-baii ke-
rült Tatabányára csillésnek, ahol
szorgalmas munkájáért 1918-ban
vájárrá léptették elő.

Blaskó Pál vájár. Szülelett 1904-
ben Csanádalberlin. Iskoláinak el-
végezte után, mint csillés kezdte
mulíödését a bánya szolgálatába.
1921-23-ig csillés, 1925-ig s. vájár,
1925-ben nevezték ki vaj árrá. A
munkáskaszinó és a .Sport Club
tagja

lilázy Mihály írnok. Születeti
1890-ben Istváuvölgyötl. Középis-
kolái elvégzése után 19il-ben kez-
te működését, mint gyakornok.
1923—26-ig a uyergesujl'alusi cc-
rnenlgyárnál anyagraklárnok. 1914-
ben, inint szakavezctő az orosz
fronton küzdött, ahol fogságba is
esel L. 1920-ban szerelt le. A há-
borús emlékérem és a Károly, cs.
kereszt tulajdonosa.

líoíla Imre aknász. Születeti^
1900-ban Bánhidán. A pécsi bá-
nyászati szakiskola sikeres elvég-
zése után 1922-beii kerül Tatabá-
nyára, ahol szaktudásánál lógva
akriászi beosztást kapott. Az olva-
kör, altisztikor, Sport Club tagja.

Vitéz Bod'aki Mihály térmester.
Szidetett 1887-ben Felsőbodakon.
1923-óla működik Tatabányán,
mint térm-es tér. 1914-ben a tren-
csényi 15. gyalogezred kötelékében
az orosz fronton kőzdött. Három-
szor sebesült és mint 33 százalékos
rokkant, tűzmestert rangban sze-
relt le. A nagy ezüst vilézségi érem,
bronz vitézség! érem, sebesülés! ér-
mek tulajdonosa. Az altiszlikaszinó
és Sport Club tagja. 1928-tól a vi-
tézi szék járási őrmestere.

Bölcsek ístván üzemi irnok. Szü-
letett 1892-ben Tokodon. Közép-
iskolái elvégzése után 1904-ben. lé-
pett a bánya szolgálatába, miiiL
irodafiú. Később az üzemhez ke-
rült, ahol, mint s. vájár, vájár tel-
jesített szolgálatot. 1916-ban lőmes-
tér lett és 1919-ben véglegesítették
és írnoki beosztást kapott. Jelenleg

irodavezető. . 1930-ban szolgálatá-
nak 25 éves fordulóján elismerő
és dicsérő oklevéllel tüntették ki. A
credo pártoló tagja.

Bölcsek Ernő bányamester. Szü-
letett 1882-ben Tokodon. Iskolái-
nak elvégzése után, Tatabányán,
mint csillés kezdte működését,
majd s. vájár azután vájár lett
A bányászati szakiskola sikeres el-
végzése után aknász, később üzemi
aknász lett. 1923-ban íőaknász.
1930-ban szaktudásának és mun-
kájának elismeréséül bányam.es-
terré léptetlek elő. A Sportegylet,
credo, olvasókör és az altisztikor
tagja. i

Bogaiár János aknász. Született
1893-ban Kocsban. Iskolái elvég-
zése után 1906-ban került a bánya
szolgálatába és mint takarítófhi
kezdte pályafutását. 1913-ban vá-
jár lett. 1922-ben a pécsi bányá-
szati szakiskola sikeres elvégzése
után aknásszá nevezlek ki. 25 éves
szolgálata alkalmából dicsérő és
elismerő oklevelet kapott. 1914—
Í918-ig, mint őrmester aíz orosz,
olasz és szerb frontokon küzdött.
A kis ez üst vilézségi érem, bronz -
vnézségi érem, Károly csapatke-
reszt és a háborús emlékérem ki-
tünlesék tulajdonosa. A credo, al-
tiszti kör, plvasókör, Sport Club
tagja.

Boros Józseí elővájár. Szulelett
1884-ben Nyiródon. Iskolái elvég-
zése után 1899-ben lépett Tatabá-
nyán, mint takaraítófiú a bánya
szolgálatába. Később lett csillés,
s. vájár és vájár. 1919-ben lőmes-
ter, majd szaktudásának és mun-
kájának elismeréséül 1932-beu élő-
vájárrá nevezlek ki. A credo, Sport
Club és a Dalárda tagja.

Bödecs Gyula lőmester. Szülelett
1888-ban Tósokon. Iskolái elvé-
gezte után 1903-ban Ajkán kezdte
működését, mint csillés. Később s.
vájár, majd vájár lett. 1924-ben
szaktudásának és szorgalmának el-
ismeréséül lőmesterré nevezték ki.



49

Böjle János f ő aknász. Szüleiéit
1883-ban Csikmadaroson. Iskolái-
nak elvégzése után, mint takarító-
im 1895-ben lépett a bánya szol-
gálatába. 1896-ban -csillés, i 897-ben
s. vájár, 1898-ban vájár lelt. 1915-
lől 1917-ig a petrozsényi bányá-
szali szakiskola sikeres elvégzése
ulán aknásszá nevezték ki. 1924-
üzemi aknász lett és 1929-ben szak-
tudásának és szorgalmának elisme-
résén) főaknásszá leple L lék elő. 25
éves szolgálata alkalmával elis-
merő és dicsérő oklevelet kapóit.
A Bányaiskolát végzőitek Egyesü-
sülete, Országos Művezetők Egye-
sülete, Credo, Sport Egylet, Olva-
sókör és Altisztikaszinó tag.

Broelák Gusztáv lőmesler. Szüle-
left 1890-ben Salgótarjánban. Isko-
láinak elvégcztével 1.902-ben Rozs-
nyón kezdi működését, mint laka-
tos Lanonc. 1905-ben lépett a bá-
nya szolgálatába csillésnek. 1907-
ben Királdoii dolgozik, ahol 1908-
ban s. vájár, majd vájár lett. 1913-
ban Salgóbányalelepre kerül, majd
újra Királdra, ahol 1917-ben élő-
vájárrá nevezték ki. '1920-ban az
altiszti Télszám csökkentése végctl
Királdrói a MÁK kötelékébe kerül
vájárnak.. 1928-ban lőmesterré lép
lelték .elő. Credo pártoló tagja.

Csaszni Antal előváj ár. Születeti
1883-ban Vértessomíyon. Iskolái
elvégezlével 1899-ben lépett a bá-
nya szolgálalába Tatabányán, ahol
mint takarítóim kezdte működését.
Később csillés, s. vájár és vájár
lett, majd lőmesler. 1933-ban szor-
galmának elismeréséül elővájárrá
nevezlek ki. 1926-ban dicsérő ok-
levelet kapott. A Credo tagja.

Cseprcgi Is Iván aknász. Születeti
1901-ben özorán. Középiskolái-
nak elvégezlével 1925-bcn lépett a
bánya szolgálatába, mint csillés,
1927-ben s. vájár, 1929-ben vájár
lett. 1933-ban a pécsi bányászati
szakiskola sikeres elvégzése után
lőmester és 1935-ben szaktudásá-
nak és szorgalmának elismeréséül

aknásszá nevezték ki. A Bánya-
iskolát Végzettek Országos Szö-
vetségének tagja.

Cserhalmi István lőniester. Szü-
l e i é i t 1883-ban. Iskolái elvégezte-
vei 1897-ben Annavölgyön, mint ta-
karílónű kezdte működéséi. Ké-
sőbb lelt csillés, segédvájár, míg
1920-ban szorgalmának elismeré-
séül lőmesterré léptették elő.

Csuzi János külszíni felvigyázó.
Született 1884-ben Zagyvapálfal-
van. Iskolai elvégezlével 1897-ben
mint csillés kezdte működését a
bányánál. Később lelt s. vájár,
1901-ben vájár. 1915-ben szorgal-
mának elismeréséül felvigyázóvá
nevezlek, ki. Németországban bő-
vitellé szaktudásai. A Credo tagja.

Csüdör Lajos felvigyázó. Szüle-
iéit 1885-ben Nagynyuj lódon, isko-
láinak elvégzése ulán Felsőgallán
mint égé Lő kezd l e működését. 1S21-
beu szaktudásának és munkájának
elismeréséül felvigyázóvá nevezték
ki. 1915— 18-ig a 2-i-es honvéd gy.e.
kötelékében az orosz és olasz fron-
ton harcolt. Orosz Fogságban volt.

Dala József él elem l ári alkalma-
zott. Született 189-1 -ben Dunatold-
váron. 191.4. óta, mini kereskedel-
mi alkalmazóit működik a MÁK
szolgálatában. Az Altiszti Kör, Ol-
vasókör, Sport Club tagja.

Ferenc aknász. Született
1904-ben Bánszálláson. Iskolái el-
végezte után Iö20-ban, mint taka-
rílófiú kezdte működését a bánya-
szolgálalában. 1922-ben csillés,
1924-beii s. vájár, 1925-ben vájár.
A bányászati szakiskola sikeres el-
vég?:ése után 1933-ban aknásszá lép-
ieUékelő. Főbb munkahelyei. Bán-
szállás, Farkaslyuk, iNagybátony,
Tata, Fclsőgalla. Bányaiskolál vég-
zettek Országos lígyesületénck,
Credónak, Sport Clubnak és az Ol-
vasókörnek tagja.

Diltrich Ferenc elővájár. .Szü-
letett 1880-ban Oroszlányon. Is-
kolái elvégzése ulán 1900-ban ke-
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rült a bányához, mini csillés. Ké-
sőbb s, vájár és vájár 'lelt. 1923-
ban lőmesíer 1936-ban szaktudá-
sának és munkájának elismerésé-
ül elővájárrá nevezték ki. Szolgá-
latának 25 éves jubileuma alkal-
mából dicsérő oklevelet kapóit. A
Credo és a Sport Club tag]a.

Dolezsál János aknász. Született
1899-ben Pécsbányatelepén. 1913-
ban, mint takarítófiú ke/cl te mű-
ködését a DGT szolgálatában 1915-
ben csillés, 1918-ban s. vájár, 1920-
baii vájár lett. 1922-ben szaktudá-
sának elismeréséül aknásszá ne-
vezlek ki. 1923 óta a MÁK szolgála-
tába, mint akáns/ működik. A
bányászali szakiskolát Pécsett vé-
gezie. Az Olvasókör, Altiszti Kör,
Sport Club tagja.

Drahon Béla revizor. Születel
1897-ben Almásfüzitőn, 1919-ben lé-
pett a bánya szolgálalába és mint
segéd kezdte működését. 1923-ban
munkájának elismeréséül revizor-
rá nevezték ki. 1915—18-ig a 12-es
gyalogezred kötelékében az orosz
fronton küzdött. A katonai érdem-
rend és a Károly, cs. kereszt tulaj-
donosa. Az Altiszti Kör, Sport Club
és a Kain. I f jak Egyesületének ak-
tív tagja.

Elek István raktárkezelő. Szü-
lelett 1880-ban Salgótarjánban. Is-
kolái elvégzése után 1894-ben Sal-
gótarjánban, mini rajzoló c. ak-
nász kezdte működését. 1906-ban
került Tatabányára és mint aknász
tel jesí tet i szolgálatot. Később üze-
mi aknász lelt v majd 1918-ban az
anyagraktár kezelésével bizlák
meg. A Művezetők Egyesülete
Sport Club és a Bányásziskolál
Végzettek Egyesületének tagja.

Éles János lőmesíer. Születeti
1899-ben Nagymihályon. Iskolái-
nak elvégezték el 1913-ban a bor-
sodi bányáknál kezdle működéséi,
mint lakarílóíiú. 1915-ben csillés
le l t , később s. vájár. 1917—18-ig
fokozatosan előléptették, míg végűi
1920-ban, mint havidíjast végiege-

síletlék. 1929-ben lőniesteri vizsgát
tett.

Fakli József aknász. Született
1901-ben Bánhidán. Iskolái elvé-
gezte után 1914-ben, mint taka-
r í ló f iú kezdte működését a bánya
szolgálatában. 1916-ban csillés,
1918-ban s. vájár, majd vájár. 1925-
ben a dorogi bányászali szakiskola
sikeres elvégzése után aknásszá ne-
vezték ki. Bánya- és Elsősegély-
nyújtás tanfolyamot végzett. A
Credo, Altiszti Kaszinó, Sport Club
és az olvasókör tagja.

Fejes Bertalan aknász. Született
1881-ben Aknasuhatagon. A bányá-
szati szakiskolát Selmecbányán vé-
gezte. 1896-ban Aknaszuhatagon
kezdle működését a bányánál. Ké-
sőbb Aknaslalinán, mini bányafel-
őr müködöH. Majd Horalicsou
szénkülató és mélyfúrás ellenőrző
beosztást kapott. Ezután Petro-
zsénybon segédtiszt, hol a Román
megszállás a l a t t nyugalomba vo-
n u l t . Utána Hidason főaktiászi mi-
nőségben dolgozik. 1925-ben Ta-
tabányára került, ahol mint aknász
Ic i j e s i l szolgálatot. A Bányaisko-
láf Végzettek Országos Egyesülete,
Altiszti Kör, Olvasókör tagja.

Fellegi János művezető. Szüle-
le l t 1882-ben Budapesten. A kő-
zépiskoia és az alsó fokú iparosis-
kola elvégzése ulán mini géplaka-
tos 1902-ben lépett a bánya szolgá-
latába. 1920-ban gépüzemi felvi-
gyázó és 1935-ben művezetőnek
lép lei lék elő. 1927-beu 25 éves szol-
gálati működésének alkalmából a
Pénzügyminisztertől és az Igazga-
tóságtól elismerő és dicsérő okle-
velet kapott. A Credo, Atiszli Ka-
szinó pártoló Lagja,

Fenyves József aknász. Született
1899-ben Tatabányán. Iskolái vé-
geztével, mint takarítóiul Tálába-
nyán kezdle meg működését. 1914-
ben csillés, 1917-ben s. vájár, 1919-
ben vájár és 1922-ben szaktudásá-
nak és munkájának elismeréséül
aknásszá nevezték ki. 1920-tól 22-
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ig végezte a pécsi Bányászati szak-
iskolát. A Bányaiskolát Végzetlek
Országos Egyesülete, Olvasó Kör,
Altiszti Kör, Sport Klub, Credo
tagja.

Fischcr Ferenc lőmcster. Szüle-
tett 1893-ban Esztergom-Dorogon.
Iskoláinak végeztével 1907-ben lé-
pett a bánya szolgálatába, mint ta-
karítófiú. 1908-ban csillés, 1912-
ben s. vájár, 1913-ban vájár és vé-
gül 1924-ben szorgalmának elisme-
réséül l ő mesterré léptetlek elő. To-
kodról került Tata-Felsőgallára.
1914- 18-ig az 5-ös árkászzászlőaíj
kötelékében teljesített szolgálatot.
Az Altiszticlub és a Sport Club
lagja.

Földest István lőmester. Szüle-
tett 1887-ben Salgótarjánban. Isko-
lái elvégeztével 1898-ban lépett a
bánya szolgálatába. ISO-l-ben csillés
1907-ben vájár, 1936-ban lőmester.
Főbb munkahelyei: Salgótarján és
Petrozsény. Az Altiszti Kaszinó
pártoló tagja.

Földi Mihály elővájár. Született
1882-ben Váralján. Iskolái elvégez-
tével 1894-ben Szászváron kezdte
működését, mint lakarílól'iú. 1896-
ban lett csillés, 1900-ban segéd vá-
jár Somogytelepeii. "1902-ben Ta-
tabányára került vájárnak. 1917-
Den lőmester és 1918-ban szaktu-
dásának elismeréséül elővájárnak
léptették elő. 1914—16-ig az orosz
harctéren küzdött, ahol súlyosan
sebesült.

Frigyes János elővájár. Született
1893-ban Pécseit. Iskolái végeztével
a DGT szolgálatába kezdte műkö-
dését, mint takarítói'iú. Később lelt
csillés, s. vájár, majd vájár. 1925-
ben lőmesler és 1932-ben szaktu-
dásarévén elővájár. 1913—14-ig iié-
melországi bányákban bővítette
szakismeretéi. 1914—19-ig a 97. gy,
ezred kő Le] ékében az orosz, román
és olasz frontokon küzdött. A
bronz vitézségi érem és a Károly
csapatkereszt tulajdonosa. Az Al-
liszticaszinó, Credo és az Oroszá-

gos Művezetők Szövetségének tag-
ja.

Fülöp Mihály kereskedő. Szüle-
lett 1894-ben. Középiskolát végzett,
majd rövid működés után 1914-ben
a 31. gy. e. kötelékébe az orosz,
olasz és román frontra került, ahol
kétszer sebesült. A Károly csapat-
kereszt és a háborús emlékérem
tulajdonosa. 1920-ban lépett a bá-
nya szolgálatába, mint kereskedő-
segéd és 1924-ben véglegesítették,

Germadics Károly főgépmester.
Született 1876-ban Kaproncán. Az
alboíbku iparosiskola és a köteles
katonai szolgálat elvégeztével 1900-
ban lépett, mint üzemi lakatos a
bánya szolgálatába. 1910-ben müve-
vezető, 1917-ben gépmester és 1921-
ben szaktudásának és szorgalmá-
nak elismeréséül fögépmeslerníL-k
nevezték ki. 25 éves szolgálati jubi-
leuma alkalmából díszoklevelei ka-
pott. Az Olvasókör rendes tagja.

Gémesi Gyula kereskedelmi al-
kalmazott a Magyar Általános Kő-
szénbánya Rt. lelsőgallai élelem-
lárában. Született 1901-ben Pisz-
kén (Esztergom megyében). Isko-
lái és szaktanulmányai elvégeztével
1920-ban lépett a bánya szolgálatá-
ba, ahol szaktudásának elismeré-
séül 1923-ban havidíjas lett. Jelen-
leg (1937.) a csemege osztály árú-
kiadásánál működik. Credo egye-
sületi felügyelő, Magyar Munkavé-
delmi Egyesület, TSC, és az Altisz-
ti Kaszinó aktiv tagja,

Gimesi Lipót bányamester. Szü-
letett 1887-ben Szabolcsbányatele-
pen. Iskolái elvégezlével 1900-ban
Pécsett, mini takarítófiú került a
bánya szolgálalába. Később csillés,
s. vájár lett, 1908-ban a bányászati
szakiskola sikeres elvégzése után
aknásszá léptetlék elő. Ugyanez év-
ben kerüli a MÁK szolgálatába,
hol mint aknász Tatabányán ka-
póit beosztást. 1917-ben üzemi ak-
nász, 1922-ben főaknász, 1923-ban
segédtiszt és végül 1927-ben szak-
ludasának és munkájának elisme-
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réséül bányamesternek nevezték ki.
25 éves szolgálati ideje alkalmából
a vállalat díszoklevéllel tüntette ki.
Az Altiszti Kaszinó, Művezetők Kö-
re, Sport Club és az Olvesókör ak-
tiv tagja.

Gimesi Károly lőmesler. Szüle-
tett 1902-ben Salgótarjánban. Is-
kolái elvégeztével 1916-ban lépett
a bánya szolgálatába, mint takarí-
tó fiú. Később s. vájár lett, majd
vájár. 1936-ban szorgalmas mun-
kájáért lőinesternek nevezték ki.
A Munkás Kaszinó, Sport Club,
NÉP aktiv tagja.

Goldschmietl József vezető fel-
vigyázó. Született 1875-ben Vértes-
tolnán. Iskoláinak elvégeztével
1898-ban Tatabányán lépett a bá-
nya- szolgálatába. Mint ács kezdi
működését, majd az új szénosztá-
lyozóba tel jesített szolgálatot. Ké-
sőbb a fatelepre kerüli és végül
szorgalmas munkájának elismeré-
séül felvigyázónak nevezték ki. 25
éves szolgálati jubileuma alkalmá-
ból a vállalat kitüntető díszokle-
véllel jutalmazta. A Credo és a?.
Altiszti Kör tagja.

Gorenc Ferenc előváj ár. Szüle-
tett 1886-ban Walfsgrubban. Isko-
lái elvégeztével 1903-baii kezdte
működéséi a bánya szolgálatában,
mint csillés. 1904-beii s. vájár,
1905-ben vájár, 1916-ban lömester
és végül 1920-ban szaktudásának
és munkájának elismeréséül clö-
vájárrá nevezték ki. 25 éves szolgá-
lati jubileuma alkalmából dicsérő
oklevelet kapott. A Credo és az
Altiszti Kör tagja,

Grosch János aknász. Született
1882-ben Sárisápon. Iskolái elvég-
zése után 189ü-ban Tokodon, mint
takarílófiú lépett a bánya szolgá-
latába. Később Tatabányán csillés,
s. vájár és vájár, majd iszapmester
és végül szaktudásának és mun-
kájának elismeréséül aknásszá ne-
vezték ki. 25 éves szolgálati jubile-
uma alkalmából a minisztérium és
az igazgatóság elismerő díszokle-

véllel tüntette ki. Az Altiszti .Kör,
Művezetők Egyesülete és a Sport
Club tagja.

Grujber János árúátvevő. Szü-
letett 1886-ban Tatán. Középisko-
lát végzett. 1923-ban lépett a bánya
szolgálatába, mint felvigyázó. 1934-
árúátvevönek nevezték ki. A Credo
és az Altiszti Kaszinó rendes tagja.
, Harmati Péter felvigyázó. Szüle-
tett 1892-ben Széjrfalun. 1910—19-
ig a tábori csendőrségnél telj esi Lett
katonai és harctéri szolgálatot. A
világháborút az orosz, román , és
albán fronton küzdötte végig, Mint
őrmester szerelt le. 1919-beu Sal-
gótarjánban lépett a bánya szolgá-
latába, ahol mint s/énkiadó felvi-
gyázó működött. 1921-ben került
a MÁK fclsőgallai osztályozó jába
munkásnak. 1925-ben véglegesített
felvigyázónak nevezték ki. Az Al-
tiszti Kaszinó és a Sport Klub lagja.

HamSiurger Józsii gépfelvigyázó,
Született 1884-ben Alsógallán. Is-
kolái elvégeztével 1900-baii lépett
a Hánya szolgálatába, mint g ép ész-
lanoc. 1904-ben segéd lett és 1929-
bea szaktudásának és munkájának
elismeréséül gépfelvigyázóvá lép-
tették elő. 25 éves szolgálati jubi-
ieunia alkalmából dicsérő díszok-
levéllel tüntették ki. 1914—17-ig a
33-as tábori tűzérexred kötelékével
tűzmester! rangban az orosz fron-
ton harcolt.

Hartinan Antal íőaknász. Szüle-
tett 1884-ben Resicabányán. 1807-
bcn Vaskőn lépett a bánya szolgá-
laiába, majd a Bányászaati Szak-
iskola sikeres elvégzése után 1910-
ben a Salgótarjáni Kőszénbánya
Rt. kötelekében, mint aknász tel-
jes í tet t szolgálatot. 1921-ben Do-
rogon működött és 1924-ben a
MÁK-hoz került, ahol 1931-bien
szaktudásának és munkájának elis-
meréséül l'őakuásszá nevezlek ki.
1911—17-ig a déli és északi fronton
küzdölt, mint őrmester.

Haiiikán János felvigyázó. Szü-
letett 1879-ben Pécsett. 1892-ben,
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mint lanoc kezdte működéséi a
DGT szolgálatába. Később Német-
országban bővítette szaktudását
Hazaérkezése után Szászváron mű-
ködölt. 1918-ban lépett a MÁK kö-
telékébe, ahol szorgalmának elis-
meréséül felvigyázói beosztást ka-
pót L. 25 éves szolgálati jubileuma
alkalmával a Pénzügyminiszter és
a válalat díszoklevéllel tüntette
ki. A Credo, .Sport Klub, Altiszti
Kör és a Dalárda tagja. A Polgári
Kör alelnöke.

Hámori András elektromosmű-
vezető. Születeti 1883-ban Marcal-
házán. 1904-ben, mint kovács ke-
rült a bánya szolgálalába. 1914-
ben a Villamosüsemnél 1917-ig se-
gédi beosztásban dolgozott, ami-
kor gépfelvigyázóvá léptetlek elő.
1936-ban szaktudásának és munká-
jának elismeréséül művezetőnek
nevezték ki. A Credo és az Altiszti
Kör tagja.

Hetzniami Vendel képesített ács-
mester. Született 1898-ban Felső-
galláu. Iparosiskolát és technoló-
giát végezte. 1916—18-ig a 4. h,
lüzérezred kötelékével a román és
az o!asz fronton harcolt. A Károly
csapatkereszt, vaskercszt és a se-
besülési érem tulajdonosa. 1927-
ben került a bánya szolgálatába
és mint ácsmester működik. Az
asztalos műhely vezetője. A Credo
és az Iparoskor tagja.

Herbert János eiővájár. Szüle-
tett 1881-ben Nagymanyokon, Is-
kolái el végeztével 1893-ban, mint
la karit ói iii Pécsbánya! e^epen kezd-
te működését. 1895-ben csillés,
majd s. vájár és vájár és 1917-ig
lőmester, amikor is szaktudásának
és munkásságának elismeréséül
elővájárnak, nevezték ki, 1904-óta
Tatabányán működik. Németor-
szágban több bányánál bővítette
szaktudását. 1914—IG-ig az orosz
és olasz frontokon küzdött és sebe-
sült meg. A Credo tagja.

Ileüd Kálmán építésvezető. Szü-
letett 1900-ban Tóvároson. Iskolái

elvégzése után 1914-ben lépett a
bánya szolgálatába tanoncnak. Ké-
sőbb pallér lett. 1924-óta önálló
építésvezető. A Rom. Kát. tamplom
építésénél végzett buzgó szolgálata
elismeréséül kitüntették. Az Altisz-
ti Kör háznagya.

Honvári János lőmester. Szüle-
tett 1885-bcn Járdánházán. Isko-
lái elvégezlével 1897-ben Rimamu-
rányoii lépett a bánya szolgálatá-
ba, mint takarílófiű. Később lett
csillés, s. vájár és vájár, majd a
bányászali szakiskola sikeres el-
végzése után felvigyázónak léptet-
ték elő. 1924-ben 'lépett a MÁK
szolgálatába Sajőkazincon, majd
Esztergora-Tokodon teljesítőit szol-
gálatot ] 926-ig, amikor Tatabányá-
ra kerüli, ahol, mint lőmester mű-
ködik. 1914—15-ig az orosz és a
liroli fronton harcolt. A Credo,
Bővé. és a Sport Klub tagja.

Horváth Imre térmester. Szüle-
iéit 1882-ben Jobaházán. 1908-ban
került Tál ahányára, ahol szorgal-
mas munkájáért termes térnek ne-
vezlek ki. 25 éves hűséges munká-
jáért a Pénzügyminiszter és az
Igazgatóság kitüntető díszoklevél-
le] jutalmazta. 1914—18-ig a 31. gy.
ezred kötelékében az orosz fronton
küzdött. Egyszer sebesült. A Ká-
roly csapatkereszt és a háborús
emlékérem tulajdonosa. Az Altiszti
Kaszinó és a Crodó tagja.

Horváth József pallér. Született
1887-ben ökécskéti. Iskolái elvégez-
lével 1902-ben lépett a bánya
szolgálatába, mint íakarílófiú. Ké-
sőbb az építési osztálynál 1910-ben
tanonc lelt. 1912-ben segéd, 1913-
ban építési előmunkás, 1916-ban.
munkavezető és 1925-ben szaktu-
dásának és munkájának elismeré-
séül véglegesítették és paliéri be-
osztási kapott. 25 éves szolgálatá-
nak jutalmaid 1927-ben a pénz-
ügyminisztcrlől és az igazgatóság-
tól kitüntető és dicsérő díszokle-
velet kapott. A Sport Klub tagja,

Iváncsics József főbányamester.
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Születeti 1882-ben Salgótarjánban.
A bányászati szakiskolát Pécsett
végezte. 1910-ben került Tatabá-
nyára, mint aknász. Később lett
üzemi aknász, föaknász, bánya-
mester, majd 1934-ben szadtudá-
sának és munkájának elismeréséül
föbányamesternek nevezték ki.
1914-ben az orosz Fronton küzdött

Izing István -elővájár. Született
1886-ban Alsógallán. Iskolái elvé-
geztével 1900-ban Tatabányán,
mint takarítófiú kezdte működését.
Később letL csillés, s. vájár, vájár
és lömester, 1923-ban szaktudásá-
nak és munkájának elismeréséül
előváj árrá nevezték ki. 25 éves
szolgálata alkalmából dicsérő és
kitüntető oklevelet kapott. 1914-
ben az árkászosztály kötelékében
az orosz fronton küzdött, ahol egy-
szer sebesült és fogságba került,
ahol 3 évet töltött.

Janka Lajos vájár. Született
1909-ben Ajkán. 1927-ben Tatabá-
nyán kezdte működését, mint csil-
lés. Később lett s. vájár és 1933-
ban vájárrá nevezték ki. (

Jiraszek Antal főbányamester.
Született 1881-ben Pécsett. A bá-
nyászati szakiskolát Pécsett végez-
te. 1906-ig a DGT pécsi bányate-
lepén működött, majd 1907-ig Lu-
pényben az Urikány Zsilvölgyi
Társulatnál. 1907-óla Tatabányán
teljesít szolgálatot. c

Kassai József lömester. Születeti
1890-ben Márianosztrán. Iskolái el-
végeztével Márianosztrán, mint kő-
vájó kezdte működését 1903-ban.
Ezután -köteles katonai szolgálatra
bevonul 1911-ben. Eközben érte a
világháború. A 26. gy. e. kötelé-
kében harcolt az orosz fronton,
ahol fogságba esett. 1922-ben tért
haza. Hazatérése után Felsőgallán
csillésként kezdte működését, majd
1928-ban szorgalmának elismerésé-
ül lőmesternek nevezték ki.

Kapás Ferenc térmester. Szüle-
tett 1894-ben Czegléden. Középis-
kolái elvégzése után a hadsereg

kötelékébe lépett. 1911-től 1924-ig
teljesített szolgálatot és mint törzs-
őrmester szerelt le. A szerb, orosz
és olasz frontokon 40 hónapig har-
colt. 1924-ben kezdte működését,
mint irnok Tatabányán. Később
szorgalmának elismeréséül termes-
téri beosztást kapott. A Sport Egy-
let és az Altiszti Kaszinó tagja.

Kaszab Mihály iszapmester. Szü-
letett 1882-ben Tatán. Iskolái el-
végeztével 1899-ben, mint takarító-
l'iú kezdte működését a bánya szol-
gálatába. 1901-ben lett csillés, ké-
sőjbb s. vájár és vájár. Végül 1911-
ben szorgalmának .elismeréséül
iszapmesterré léptették elő. 25 éves
szolgálata alkalmából a pénzügy-
miniszter és az igazgatóság dicsé-
rő és kitüntető oklevéllel jutal-
mazta. 1914—15-ig a szerb és orosz
frontokon küzdött.

Kehrling Ferenc aknász. Szüle-
tett 1895-ben Vértessomlyón. A pé-
csi bányászati szakiskola sikeres
elvégzése után ugyanott teljesít
szolgálatot, majd Környebányára
kerül főaknásznak. 1930-ban lépett
a MÁK szolgálatába Tatabányára,
ahol, mint aknász működik. A Bá-
nyaiskolát Végzettek Országos
Egyesületének és az Altiszti Kaszi-
nó tagja.

Klinu's Péter iszapmester. Szü-
letett 1886-ban Tokodon. Iskolái
elvégeztével Tokodon kezdte mű-
ködését, mint takarítófiú. Később
lett csillés és s. vájár, amikor Ta-
tabányára került. 1905-ben vájár,
azután lömester, végül 1922-ben
szorgalmának elismeréséül iszap-
mesterré léptették elő. 25 éves szol-
gálata alkalmából a pénzügymi-
nisztertől és az igazgatóságtól di-
csérő és kitüntető díszoklevelet ka-
pott. Az Altiszti Kör és a Credo
tagja.

Knizn>er István elővájár. Szüle-
tett 1879-ben Salgótarjánban. Is-
kolái elvégeztével 1891-ben Salgó-
tarjánban, mint takarítófiú kezdte
működését. 1893-ban csillés, majd
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s. vájár és vájár, később lőmesler
és végül 1920-ban szaktudásának
szorgalmának elismeréséül elővá-
vájárnak nevezlek ki. 1933-ban az
eddigi munkájának eredményéért
dicsérő és kitüntető oklevél l ka-
poli. 1914—18-ig a 25. gy. e. kö-
telékével az orosz fronton harcolt.
A Credo, Altiszti Kör és az Olvasó-
kör tagja.

Kozák Antal ny. fúrómester.
Szülelelt 1870-ben Budapesten. Is-
kolái elvégezte után a szerszámko-
vács ipart tanulta. Mint segéd Bu-
dapesten fejlesztette szaktudását,
majd mélyfúrásnál működött. Ké-
sőbb Tatabányára került, ahol
1907-ben fűrómesternek nevezték
ki. 28 éves szolgálat vitán nyuga-
lomba vonult. Szorgalmas munká-
jának 25 éves jubileuma alkalmá-
ból dicsérő és elismerő díszokleve-
let kapotl. Az Országos Műveeze-
tők Egyesülete, Altiszti Kör és a
Sport Egylet tagja.

Korb János lőmester. Született
1894-ben Dorogon. Iskolái -elvégez-
lével Tatabányán, mint takarílófiű
kezdte működését. Később lett csil-
lés s. vájár, vájár, majd ideiglenes
lőmesler. 1932-ben szorgalmának
elismeréséül lőmeslernek nevezték
lei. 25 éves szolgálata alkalmából
dicsérő és elismerő díszoklevéllel
tüntették ki. A Sport Club és a
Munkás Kaszinó tagja.

Vitéz Kornély József lőmesler.
Született 1893-ban Tatán. Iskolái
el végez tévéi 1909-ben lépett a bá-
nya szolgálalába, mint csillés.
1910-beii s. vájár, majd 1911-ben
vájár. Szorgalmának elismeréséül
1932-ben lőmesterré nevezték ki.
Bányamentő és 'elsősegélynyújtás
tanfolyamot végzett. 1934-ben buz-
gó munkásságának megbecsüléséül
dicsérő oklevelet kapott. 1914—18-
ig az orosz, román és olasz harcte-
reken küzdött. Kitüntetései: kétszer
nagy ezüst vitézségi érem, II. joszt.
ezüst vitézségi érem, Károly csa-
patkereszt és frontszolgálati érem.

A Sport Club és az Altiszti Kör
tagja.

Kraicz Alajos lőmester. Szüle-
tett 1893-ban'Vasason. Iskolái el-
vcgeztével 1908-ban kezdte műkö-
dését Vasason, mint takarítófiú.
Később lett csillés, s. vájár, vájár.
1913-ban került Tatabányára vá-
járnak. 1914—17-ig frontszolgálatot
téliesített, majd felmentése után új-
ból Tatabányán működött. 1918-
ban Vasason, 1920-ban Pécsbányán
1922-ig, azóta Tatabányán. 1933-
ban szorgalmas munkájáért lő-
mesternek nevezték ki. A S por11
Club és a Munkás Kaszinó tagja.

Kulics József üzemi aknász. Szü-
letett 1877-ben Sárisápon. Iskolái
elvégeztével Annavölgyön kezdte
működését a bánya szolgálatába.
Később Tatabányára került csil-
lésnek. Majd Tokodon s. vájár, vá-
jár, lőmester, előváj ár és aknás/,
lett. 1930-ban szaktudásának és
munkájának elismerésül üzemi ak-
násszá nevezték ki. 25 éves szolgá-
lata alkalmából a minisztérium és
az igazgatóság dicsérő és kitüntető
díszoklevéllel jutalmazta. 1914-ben
vártűzérkénl az orosz és olasz
fronton küzdött. Háromszor sebe-
sült. A Credo és az Altiszti Kör
tagja, ; • '. . ; i

Lábodi Rezső lőmesler. Született
1892-ben Tokodon. Iskolái elvégzé-
se után, mint takarítófiú kezdte
működését a bánya szolgálatában.
Később lett csillés, s. vájár, majd
1910-ben vájár. 1934-ben szorgal-
mának elismeréséül lőmesterré ne-
vezi ék ki.

Légrádi József lőmester. .Szüle-
tett 1898-ban Solymáron. Iskolái
elvégeztével 1911-ben Tatabányán,
mint takarítófiú kezdte működését.
Később lett csillés, s. vájár, vá-
jár 1936-ban szorgalmának elisme-
réséül lőmesterré nevezték ki. 1918-
ban az olasz fronton küzdött. A
Credo, Sport Club és a Munkás
Kaszinó tagja.

Lontai Pál lőmester. Született
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1887-ben Komáromban. Iskolái el-
végczlével 1902-ben Tatabányán
kezdte működését, mint takarító-
fiú. 1905-ben csillés, 1907-ben s.
vájár, 1912-ben vájár és 1924-ben
szorgalmának elismeréséül lőmes-
terré nevezték ki. Bánya mentési
és elsősegélynyújtás tanfolyamot
végzett. 1914-től 1918-ig az orosz
fronton küzdőit a 12. gy. e. kÖle-
iekében. A Credo tagja.

Lúg ősi Henrik el ő váj ár. Szüle-
tett 1885-ben Hidasdon. Iskolái vé-
geztével 1897-ben a DGT vasasi te-
lepén kezdte működését, mint ta-
karítói'iú. 1899-ben csillés, 1903-ban
s. vájár, 1904-ben Németországban
mint vájár működött. Ugyanilyen
minőségben került a MÁK. szol-
latába Felsőgallán, ahol 1920-ban
szaktudásának elismeréséül elővá-
járrá nevezték ki. Az Altiszti Kör
és a Sport Club tagja.

Macho'S László lőmester. Szüle-
tett 1892-ben Wolánkán. Iskolái el-
végeztével 1907-ben, mint takarító-
fiú kezdte működését Tatabányán.^
Később le l t csillés, s. vájár, vájár.|£,
1920-ban szorgalmának elismerésé-
ül lőmesterré nevezték ki. 25 éves
munkásságának jnbileíumán a
pénzügyminiszter és az igazgatóság
kitüntető dsízoklevéllel jutalmazta.
1913—17-ig teljesített katonai és
harctéri szolgálatot. Az orosz fron-
ton küzdött, ahol megsebesült. Ki-
tüntetései: I. oszt. ezüst vitézségi
érem, II. oszt. ezüst vitézségi érem,
Károly csapatkereszt, vaskereszt és
a háborús ezüst érem. A Sport
Chíű és az Altiszti Kor tagja.

Magda István művezető. Szüle-
tett 1904-ben Szegeden. Felsőipari
szakiskolát és gépészeti szaktanfo-
lyamokat végzett. 1923-ban, mint
lakatos lépett a bánya szolgála-
tába. 1920-ban .előléptették és 1936-
bán szaktudásának és szorgalmá-
nak elismeréséül művezetőnek ne-
vezték ki. Az Altiszti Kör választ-
mányi tagja.

János üzemi aknász. Szü-

letett 1906-ban Pécshányatelepen.
Középiskolái elvégez lével 1923-ban
Tatabányán kezdte, működését,
mint csillés. 1924-ben Pécsett végzi
a bányászati szakiskolát, melynek
végeztével újból Tatabányán telje-
sít szolgálatot. 1928-ban lőmester.
1930-ban aknász és szaktudásának
elismeréséül 1934-ben üzemi ak-
násszá nevezték ki. Az Altiszti Kör,
Credo, Olvasókör, Bányaiskolál
Végzettek Országos Szövetségének
é ŝ a Sport Clubnak tagja.

Mente Antal főbányamester. Szü-
letett 1877-ben Mecsekszabolcson,
Iskolái végeztével 1889-ben Sza-
bolcson, '( mint takarítófiú kezdte
működését. Később lett csillés, s.
vájár, vájár. 1904—06-ig a Bányá-
szati szakiskola sikeres elvégzése
után aknász, 1917-ben l'őaknász,
1921-ben bányamester és 1927-ben
szaktudásának elismeréséül főbá-
nyarneslerré nevezték ki. Főbb
szolgálati állomásai: Pécsvidék,
Vradnik, Petrozsény, Vulkán, Sajó-
szentpéter, Krompach, Királd, Ta-
tabánya. Az Olvasókör, Altiszti
Kör, Sport Club tagja.

Mészáros János II. lőmester.
Szüleiéi t 1885-ben Ácson, Iskolái
el végeztével 1907-ben, mint csillés
kezdte működését Tatabányán. Ké-
sőbb lelt s. vájár és vájár. 1924-
ben szorgalmának elismeréséül lő-
mestérnek nevezték ki.. 25 éves
szolgálata alkalmából a pénzügy-
miniszter és az igazgatóság díszok-
levéllel tüntettél ki. 1914—18-ig a
vadászzászlóalj kötelékével az
orosz fronton harcolt, ahol meg is
sebesült, rnajd orosz fogságba ke-
rült. A Credo tagja.

Mlakár József lőmesler. Szüle-
tett 1887-ben Szokolóvácon. Iskolái
el végez tévéi 1899-ben, mint taka-
rí lófiú kezdte működését a bánya
szolgálatában. Később lett csillés,
s. vájár, 1906-ban vájár. 1935-ben
szorgalmának elismeréséül lőmes-
terré nevezték. 1914—15-ig a 17.
gy. e, kötelékévé] az orosz fronton



57

küzdött, ahol megsebesült. A Cre-
do tagja.

rVógrádi Lajos lőmester. Szüle-
telt 1906-ban Kolozsvárott. Közép-
iskolái elvégzése ulán 1922-ben,
mint csillés kezdte működését a
bánya szolgálatában. Később lett
s. vájár és vájár. 1933-ban szorgal-
mas munkájáért lőmesternek ne-
vezték ki. A Sport Club tagja.

Oberlhaíer Antal lőmester. Szü-
letett 1892-ben Pécsetl. Iskolái el-
végeztével 1908-ban mint takarító
fiú kezdte működését a bánya szol-
gálatában. 1910-ben csillés, 1911-
ben s. vájár, 1913-baii vájár lett.
1921-ben németországi tanulmány-
útja befejezése után szaktudásának
elismeréséül lőmesterré nevezték
ki. 1911—1918-ig katonai és harc-
téri szolbgálalot teljesített. A szerb,
olasz, orosz és a francia fonton
küzdölt. Kél súlyos sebesülése
volt. A bronz v. éréin, Károly cs.
kereszt és a sebesülés! érem tu-
lajdonosa. A SporL Club tagja.

Oláh György bányamester. Szü-
letett 1885-ben Császtón. Iskolái
elvégeztével 1900-ban Szászváron
lépett a bánya szolgálalába. Ké-
sőbb rövid ideig Tatabányán és
Váralján működött. 1904-ben jött
vissza Tatabányára s. vájárnak.
Majd vájár és lőmester lett. A pet-
rozsényi bányászati szakiskola si-
keres elvégzése után 1909-ben ak-
nász, ezután üzemi aknász és fő-
aknász. 1933-ban szaktudásának el-
ismeréséül bányamesierré nevez-
ték ki. 25 éves szolgálati jubileu-
ma alkalmából a minisztérium és
az igazgatóság díszoklevéllel tün-
tette ki. Az Olvasókör, Altiszti kör
és a Báuyaiskolát Végzettek Or-
szágos .Szövetségének tagja.

Papp István gépfelvigyázó. Szü-
leiéit 1884-ben Pitvaroson. Iparos
szakiskolái végzett. 190fi-ban mint
lakatos került a bányához, aho]
szaktudásának és munkájának el-
ismeréséül gépelvigyázónak nevez-
ték ki. 25 éves szolgálatának al-

kalmából a pénzügyminiszter és
az igazgatóság kitüntető díszokle-
véllel jutalmazta. A Credo, Sport
Club, Altiszti Kör és az Iparoskor
tagja.

Pausilz Mátyás lőmester. Szüle-
telt 1892-ben Brennbergbányán. Is-
kolái elvégeztével 1904-ben Tata-
bányán, mint takarító fiú kezdte
működését. Később lett csillés, s.
vájár és vájár. 1922-ben szorgal-
mának elismeréséül lőmeslerré ne-
vezték ki. 25 éves szolgálati jubi-
leuma alkalmából a pénzügymi-
niszter cs az igazgatóság kitüntető
díszoklevéllel jutalmazta. 1912—
1917-ig teljesített katonai és harc-
téri szolgálatot. Az orosz és román
fronton harcolt, ahol megsebesült
Mint Őrmester szerelt le. Kitünte-
tései: Nagy ezüst, v. érem, kisezüst
v. é., Károly cs. kereszt, bronz
v, éréin, német vaskereszt. A sport
Club, Művezetők Egy. és az Al-
tiszti Kör tagyja.

Pered! Frigyes előváj ár. Szüle-
tett 1885-ben Ajkán. Iskolái el vé-
geztével 1897-ben mint takarító fiú
került a bánya szolgálatába. Ké-
sőbb let t csillés, s. vájár, 1904-ben
vájár. 1917-ben lőmesler és 1919-
ben szorgalmának elismeréséül
el ő váj árrá nevezték ki. Bányameii-
tés és első segélvnyujtás tanfolya-
mot végzett. 1914—1916-ig a 19. gy.
ezred kötelékével az orosz fronton
küzdött, ahol megsebesült, A bronz
v. érem és a háborús emlékérem
tulajdonosa. Az Altiszti Casinó
tagja.

Perlai János főaknász, s. tiszt
Született 1879-ben Lillaj. M. kir.
petrozsényi bányászati szakisko-
lát végzett 1903-ban lépett a bánya
szolgálatába.

Preiszler Antal főápoló. Szüle-
tett 1883 bán Nagyvázsonyban. Is-
kolái elvégeztével az asztalos ipart
tanulta. Később külföldön gyarapí-
totta szaktudását. Ezután lépett
Csinger-völgyben a bánya szolgá-
latába, mint csillés. Majd a köte-
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les katonai szolgálatot az egészség-
ügyi ezrednél töltötte. Leszerelés
után 1908-ban Tatabányára került
s. vájárnak, de még ugyanez évben
kórházi szolgálatra osztották be,
ahol 1918-ban f ő ápol ő lett. A világ-
háborúban az orosz és szerb fron-
tokon küzdött és mint őrmester
szerelt le. Kitüntetései: Ezüst ér-
demkereszt, Vörös érdemkereszt és
díszoklevél. Fertőtlenítő ellenőr.
Az Altiszti Kör, Iparos Kör és a
Művezetők Egyesületének lagja.

Pribul József gépfelvigyázó. Szü-
leteti 1879-ben Schweissing. Tanul-
mányainay végeztével 1901-ben lé-
pett a bánya szolgálatába, mint
lakatos. 1906-ban üzemi lakatos
lett. 1914-ben szorgalmának és
szaktudásának elismeréséül gépfcl-
vigyázóvá nevezték ki. 1927-ben 25
éves szolgálati jubileuma alkalmá-
ból a pénzügyminiszter és az igaz-
gatóság kitüntető díszoklevéllel
jutalmazta. Az Altiszti Kaszinó
tagja.

Puskár Ferenc aknász. Született
1907. Járdánházán. A bányászati
szakiskolát 1925-ben Özdon vé-
gezte. 1921-ben kezdte működését
a bánya szolgálatában. 1930-ban
került Tatabányára, ahol szaktu-
dásának elismeréséül 1932-ben ak-
násszá nevezték ki. Az Olvasókör,
Sport Club és a Bányaiskolát Vég-
zettek Országos Egyesületének
tagja.

Rácz Lajos gépfelvjgyáző. Szü-
letett 1878-ben Mezőőrsön. Az al-
sófokú ipariskola elvégzése után
1897-ben, mint lakatos lépett a bá-
nya szolgálatába. Később üzemla-
kalos lett és 1920-ban szaktudásá-
nak és munkájának elismeréséül
gépfelvigyázóvá nevezték ki. Meg-
bízható és hűséges munkájáért a
pénzügyminiszter és az igazgatóság
dicsérő díszoklevéllel jutalmazta,

Rádi Teofü szállítási felvigyázó.
Született 1884-ben Ostrau. Középis-
kolái elvégzése után Ausztriában
mint csillés kezdte működését a '

bánya szolgálatában. 1901-ben ke-
rült Tatabányára s. vájárnak. Ké-
sőbb lett vájár és 1922-ben szál-
lítási felvigyázó. 25 éves szolgálati
jubileuma alkalmából a miniszté-
rium és az igazgatóság elismerő
díszoklevéllel tüntette, ki.

Regősi Ádám üzemi aknász. Szü-
letett 1900-ban Somogyon. Iskolái
el végeztével Somogybányatelepen
kezdte működését, mint csillés. Ké-
sőbb let t s. vájár és vájár. A pécsi
bányászati szakiskola sikeres el-
végzése után Pccsbányatelepen ak-
násszá nevezték ki. 1923-ban
ugyanilyen minőségben került Ta-
tabányára, ahol 1933-ban szaktu-
dásának és munkájának elismeré-
séül üzemi aknásszá léptették elő.
Az Olvasókör választmányi, Al-
tiszti Kör és a Sport Club tagja.

Reményi József lömesler. Szü-
letett 1890-ben Dunabogdányban.
Iskolái elvégeztével 1903-ban mint
kőfejtő kezdte működését, Duna-
bogdányban. 1920-ban került Fel-
sőgallára, ahol szaktudásának el-
ismeréséül lőmesternek nevezték ki
és a robbantások kezelésével biz-
ták meg. 1914—1918-ig mint táv-
irdász az orosz és szerb fronton
küzdött. A Sport Club tagja.

Rétlaki Réla villanyszerelő. Szü-
letett 1908-ban Tatabányán. Isko-
lái elvégeztével 1920-ban lépett a
bánya szolgálatába, mint kifulófiú,
később uapibéres, majd csillés lett.
1935. óla mint villanyszerelő telje-
sít szolgálatot

Rétlaki Ferenc lőmester. Szüle-
tett 1905-ben Ovizen. Iskolái elvé-
gezlével 1916-ban, mint takarítófiú
kezdte működését Tatabányán. Ké-
sőbb lett csillés, s vájár és vájár.
1935-ben szorgalmának elismeré-
séül lömesterré nevezték ki. A bá-
nyatelepi Levente Egyesület okta-
tója.

Révi János lőmester. Született
1878-ban Dákon. Iskolái elvégezté-
vel 1891-ben Öreg Dorogon lépett
a bánya szolgálatába, mint taka-
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ríló fiú. 1894-ben csillés, 1896-ban
s. vájár, 1903-ban vájár lett. 1921-
ben munkájának elismeréséül lő-
mesterré nevezték ki. Tatabányára
1902-ben került, ahol 1927-ben 25
éves szolgálati jubileuma alkalmá-
ból a pénzügyminisztertől és az
igazgatóságtól kitüntető díszokle-
velet kapott. A Credo, Sport Club
és a Jézus .Szive Társaság tagja.

II j. Révi János vájár. Született
1902-bcn Tarjánban. Alsófokű
ipariskolát végzett. 1927-ben lépett
a bánya szolgálatába, mint csil-
lés. 1928-ban s. vájár és 1929-bcn
vájár lett. Bányamentő és elsőse-
gélynyújtás tanfolyamot végzett.

Romhányi Gyula I. főaknász.
Született 1877-ben Budapesten. Is-
kolái elvégezte u f á n Tokodon
kezdte működését a bánya szolgá-
latában, mint takarílófiú. Később
lett csillés, majd 1894-ben Anna-
völgyön s. vájár és Királdon, Pe-
recesen és Pilisszenlivánon vájár.
1903-ban Németország különböző
bányáiban fejlesztette szaktudását.
1904-ben került Tatabányára, mint
vájár, 1906-ban lőmester, 1907 ben
elővájár, 1918-ban aknász, 1919-ben
üzemi aknász és végül 1924-ben
szaktudásának és munkájának el-
ismeréséül főaknásszá nevezték ki.
25 éves szolgálata alkalmából a mi-
nisztérium és az igazgatóság kitün-
tető díszoklevéllel jutalmazta. Az
Országos Művezetők Egyesülete,
Sport Club, A l t i s z t i Kör és az Ol-
vasó Kör tagja.

Sasvári Ferenc felvigyázó. Szü-
letett 1881-ben Pécsbányatelepen.
Iskoláinak el végez lével 1893-ban a
D. G. T. szolgálatában, mint taka-
rító fiú kezdte működését. Később
lett csillés, s. vájár és 1909-ben
vájár. 1912-ben szaktudásának és
szorgalmának elismeréséül felvi-
gyázóra nevezték ki. 25 éves szol-
gálata alkalmából dicsérő díszok-
levelet kapott. A világháborúban
az orosz fronton küzdött, ahol
megsebesült.

Sehwarcz István lőmester. Szü-
letett 1891-ben. Iskolái végeztével
1901-ben, mint lakarítófiú kezdte
szolgálatát a bányánál. Később
lett csillés, s. vájár és vájár. 1924-
ben szorgalmának elismeréséül lő-
mesterré nevezték ki. 25 éves szol-
gálati jubileuma alkalmából a
pénzügyminiszter és az igazgatóság
kitüntető oklevéllel jutalmazta. A
Credo, Sport Club és az Altiszti
Caszinó tagja. '

Sebényi János lőmester. Szüle-
tett 1386-ban Híreién. Iskolái el vé-
geztével 1898-ban Vasason, mint
irodat'iú kezdte működését a bánya
szolgálatában. 1906-ban Tatabá-
nyára került csillésnek. Később
lett s. vájár és vájár. 1930-ban
szorgalmának elismeréséül lőmes-
lerré nevezték ki. 1914—1915-ig a
a szerb és az orosz fronton küz-
dött a 19. gy. e. kötelékében.

Siklós József lőmester. Született
1885-ben Dorogon. Iskolái elvégez -
tével 1901-ben Tokodon lépett a
bánya szolgálatába, mint takarító-
f i ú . ' l 903-bán csillés, 1904-ben jött
Tatabányára, ahol 1905-ben s. vá-
jár lett. 1906-ban vájár és 1924-ben
szorgalmának elismeréséül, lőmes-
terré nevezték ki. 1929-ben szolgá-
latának 25 éves jubileuma alkal-
mából a pénzügyminisztérium és
az igazgatóság kitüntető díszokle-
véllel jutalmazta. A Credo, Altiszti
Casinó, Sport Club és az Iparos
Kör tagja. *

Sontag Endre bányaliivatalnok.
Született 1896-ban Tó városon. Gim-
náziumi tanulmányai elvégeztével
1913-ban lépett a bánya szolgála-
tába, mint napidíjas és 1914-ben
véglegesítették. Az altiszti kör 30
éves történetének megírásáért a II.
díjjal tüntették ki. ^z Olvasókör
pénztárosa. '

Somlai György elővájár. Szüle-
tett 1888-ban Vértessomlyon. Isko-
láinak elvégeztével 1903-ban, mint
takarítófiú lépett a bánya szolgála-
tába. Később lett csillés, s. vájár



és vájár, majd lőmeslcr. 1917-ben
szorgalmának elismeréséül clővá-
járrá nevezték ki. Bányamentő és
elsősegélynyújtás tanfolyamot vég-
zett, i929-ben 25 éves szolgálata
alkalmából a pénzügyminiszter és
az igazgalóság kitüntető díszokle-
véllel jtualmazta. A Credo, Alliszli
Kör és a Sport Egylet, tagja.

'Sólymos János aknász. Született
1909-ben Tatabányán. Középisko-
lái elvégezte után 1924-ben lepett
a bánya szolgálatába, mint taka-
rít ófiíf. 1926-ban csillés, 1928-ban
s. vájár, 1930-ban vájár lett. 1933-
ban a pécsi bányászati szakiskola
sikeres elvégzése után lőmesterré
lépteilék elő és végül 1935-ben
szaktudásának és szorgalmának 'el-
ismeréséül aknásszá nevezték ki.
A Credo, Altiszti Kör, Olvasó Kör,
Sport Club és a Bővé. tagja.

Solvmossf András lőmesler. Szü-
leteti" 1892-ben Zircen. 1911-ben,
mint csillés kezdte működését Ta-
tabányán. Később lelt s. vájár és
vájár, majd 1932-ben szorgalmá-
nak elismeréséül lőmesterré ne-
vezték ki. 25 éves szolgálati jnbi-g
loAima alkalmából a pénzügymi-
niszter és az igazgalóság kitüntető
díszoklevéllel jutalmazta. A Credo
és a Sport Club tagja.

'Szabó József aknász. Született
1901-ben Somogvon. Iskolái végez-
tével 1915-ben Pécsett a D. G. T.
szolgálatában kezdte működését,
mint takarít ó fiú. 1918-ban csillés,
Í921-ben s vájár, 1923-ban vájár,
1927-bcn >előmunk.ás és 1928-ban
szaktudásának és munkájának cl_-
ismeréséül aknásszá nevezték ki.
1929-ben lépett a M. Á. K. szolgá-
latába. A bányászati szakiskolát
Pécsett végezte. Bányamentő és
elsősegélynyújtás tanfolyamot vég-
zett. A Credo, Olvasó Kör, Sport
Club és a Bővé. tagja.

Szalon tál Antal lőmester. Szü-
letett 1882-ben. 1909-ben Tatabá-
nyán, mint csillés kezdte működé-
sét. Később lelt s. vájár és vájár.

1981-ben szorgalmának, elismerésé-
ül lőmesterré nevezték ki.

György lőmester. Szü-
letett 1886-ban Gyulán. Iskolái el-
végezi ével, mint takarí'óírú kezdte
működését a bánya szolgálatában.
1914-ben került Tatabányára vá-
járnak, ahol 1932-ben szorgalmá-
nak elismeréséül lőmesterré nevez-
ték ki. A Sport Egylet tagja.

(Szegi József iszanmesler. Szüle-
tett 1896-ban Bánhidán. Iskolái el-
végeztével 1908-ban, mint takarító-
im lépett a bánya szolgálatába.
1912-ben csillés, 1913-ban s. vájár,
1915-ben vájár, 1930-ban lőmester
és 1936-ban szaktudásának és mun-
kájának elismeréséül iszapmes-
terré léptették elő. 25 éves szolgá-
lati jubileuma alkalmából kitün-
tető díszoklevéllel jutalmazták. Bá-
nyamentő és elsősegély tanfolya-
mot végzett. A Credo és Sport Club
togjfi.

Szitányi Ferenc lőmester. Szüle-
tet t 1883-ban Marócon. Iskolái el-
vég ez tévéi 1896-ban Szászváron,
mint takarílófiú kezdte működését.

, Később lett csillés és s. vájár. 1910-
ben Tatabányára került vájárnak,
majd 1924-ben szorgalmának, elis-
meréséül lő mesternek, nevezték ki.
25 éves szolgálata alkalmából ki-
tüntető díszoklevelet kapott.

Szidnál Antal bányamester. Szü-
letett 1892-ben Somogy ön. A bá-
nyászati szakiskolát Pécsett vége/-
te. Működését Pécsbányatelepen
kezdte, majd a lizenkétaposLolj
aranybányába került felőrnek.
1912-ben jött Tatabányára, mint
aknász, később l'őaknász és 1936-
bán szaktudásának elismeréséül
bányamesterré léptették elő. 1913-
1917-ig a szerb és az orosz fronton
küzdött a 19-ik bonvéd gy. kötelé-
kében. A bronz v. érem és a Ká-
roly cs. keres/t tulajdonosa. Az
Olvasó Kör, Altiszti Kör, Sport
Club, Credo, Bányaiskolát Végzet-
tek Országos Egyesülete és a Rok-
kant Egylet tagja.
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'Szkakala János lőmester. Szüle-
telt 1881-ben Bánliidán. Iskolái el-
végeztével 1897-ben kezdte műkö-
dését a bánya szolgálatában, mint
takarítóim. 1898-ban csillés, 1905-
ben s. vájár, 1906-ban vájár letL.
1917-ben szorgalmának elismerésé-
ül löm esteméit nevezlek ki. 25 éves
szolgálata alkalmából a .mmiszíé-
riumtól és az igazgatóságtól kitün-
tető díszoklevelet kapott A Credo
választmányi és az Altiszti Kör r.

Tamás Ferenc üzemi aknász.
SziLetett 1896-ban Kolozsvárott, is-
kolái elvégzésével 1909-ben Tata-
bányán lépett a bánya szolgálatá-
ba, mint takarítóim. Később lett
csillés, s. vájár és vájár, majd a
pécsi bányászati szakiskola •elvég-
zése után aknásszá nevezték ki.
1935-ben szaktudásának 'elismeré-
séül üzemi aknásszá léptették elő.
25 éves .szolgálati jubileuma al-
kalmából a minisztérium és az
igazgatóság kitüntető díszoklevél-
ben részesítette. Az Al t i sz t i Kör,
Olvasó Kör és a Sport Club tagja.

Tamás Zoltán aknász. Született
1900-ban Bagiyasalján. Bányászati
szakiskolát végzett.

Teknős József lőmester. Szüle-
lett 1890-ben Karánságon. Iskolái
végeztével I90(5-ban az elesi bányá-
ban kezdte működését, mint taka-
rítóim. Később lett csillés, s. vá-
jár és vájár. 1912-ben került Ta-
tabányára vájárnak. 1922-ben szor-
galmának, elismeréséül löm est érré
nevezték ki. A Credo, Sport Club
és az Altiszti Kör tagja.

Tihanyi Antal elő váj ár. -Szüle-
tett Ajkán. Iskolái elvégzése után
1898-ban Ajkán, mint takarító fiú
kezdte működését a bánya szolgá-
latában. Később lett csillés, s. váj-
ár. 1909-ben került Tatabányára
vájárnak. 1912-ben lőmester és vé-
gül 1917-ben szaktudásának és
munkájának elismeréséül előváj-
árrá nevezték ki. 25 éves szolgálati
jubileuma alkalmából kitüntető és

és dicsérő oklevéllel jutalmazták.
Az Altiszti Kör és a Sport Club
Lagja.

Tihanyi Frigyes vájár. Született
1912-ben Tatabányán. Középisko-
lái el végez tévéi 1925-ben, mint ta-
karítóí'iú kezdte működését a bá-
nya szolgálatában. Később lett s.
vájár és 193(5 óta vájár. A Sport
Club tagja.

Tromposch József aknász. Szü-
letett 1892-ben Vérlcssomlyon. A
pécsi bányászati szakiskolát végez
te. 1907-ben kezdte működését Ta-
tabányán,, mint takarítóim. Ké-
sőbb tett csillés, s. vájár, vájár és
lőmester. 1919-ben szaktudásának
és munkájának elismeréséül ak-
násszá léptették elő. Az Altiszti
Kör és a Művezetők Egyesülete
tagja.

Vajda Flórián lőmester. Szüle-
tett 1889-ben Padragon. Iskolái el-
végzése után Ajka-CsingervöJgybeii
kezdte működését a bányánál, mint
takarító ti ú. Később lett csillés,
majd 1911-ben Tatabányán s. váj-
ár és vájár. 1920-ban szorgalmas
munkájának elismeréséül lőmes-
terré nevezték ki. 25 éves szolgálati
jubi leuma alkalmából a miniszté-
rium és az igazgatóság dicsérő és
kilünteiő díszoklevéllel jutalmazta

Virágh Dániel f okért ész. Szüle-
tett 1877-ben Tatatóváros. Közép-
iskolái elvégzése után a kertészetet
tanulta, melyről oklevelet is szer-
zett. Majd a gróf Ésterházy-birto-
kon, Keszthelyen a Festeüts-bir-
tofcon, Nagykárolyban gróf Káro-
lyi István birtokán és Bécsben mű-
ködött, Muraszombaton gróf Sza-
páry László birtokán, mint főker-
Lész 16 éven keresztül működött.
1921-ben került Tatabányára szin-
tén, mint főkertész és azóta itt mű-
ködik feljebbvalói megelégedésére.

Vincze József lőmester. Született
1895-ben Bakonyszentlászló. Isko-
lái elvégzése után 1912-ben Tatán
kezdi működését, mint csillés. Ké-
sőbb lesz s. vájár, vájár és szorgal-
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inas munkásság ulán lőmesternek
léptetik 'elő. Első segélynyújtásnál
tanúsított hősies magatartásáért
elismerő oklevelet kapott. 1917—
1918. az olasz fronton küzdött.

Záray Géza I. ny. bányafelvigyá-
zó. Született 1868-ban üad. Isko-
lái elvégzése után a kovács ipart
tanulta. 1895-ben lép a bánya szol-
gálatába; mint s. vájár AnnavÖl-
gyöii, itt lesz később vájár. 1900-
ban került Tatabányára, mini váj-
ár, majd üzemvezető és iszapmes-
ter és végül szorgalma és munkája
elismeréséül felvigyázóvá nevezték
ki. 1933-ban vonult nyugalomba 33
évi hűséges munkásság ulán. 25
éves jubileuma alkalmából dicsérő
és elismerő oklevelet kapott és
pénzbeli jutalomban is részesült.

Vitéz Zátonyi Alajos térmester.
Születeti 1886-ban Diósgyőr. 1907-
ben lép a katonaság kötelékébe.
1913-ban elvégzi az altiszti iskolát
és a t a láb anyai cscndőrséghez ke-
rült. 1914—18-ig 48 hónapot a fron-
ton töltölt, egyszer sebesült láb-
töréssel. Kitüntetései: I. o. vitéz -
ségi érem, II. o. sebesülési érem,
bronz vit. érem, a német ezüst
vit. érem, yaskereszt. Károly csa-
pat kereszt és a hadiemi ékérem.
1918-ig volt a esendőrség köteléké-
ben, amikoris a felsőgallai bánya-
vállalathoz kerüli, mint lérmester.
A vitézi rend, Altiszti Kör, Credo
és a felsőgallai közs. elöljáróság
tagja.

Zoltáni Károly lőmester. Szüle-
tett 1879-bcn Mogyorósbányán. Is-
kolái elvégzése ulán a Szarkási bá-
nyánál kezdi működéséi, mint ta-
karítófiú. Az Epszöni bányánál
lesz csillés, s. vájár, majd Anna-
völgyben vájár, 1904 óta van a
tatai bányánál, ahová mint vájár
került. Később szorgalmas mun-
kájáért kinevezték lőmesternek
1912-ben, 1931-ben hűséges és oda-
adó munkásságáért a pénzügymi-
nisztertől és az igazgatóságtól ki-
tüntető és dicsérő oklevelet kapott.

A Credo, Sport Egylet, a mentők
és az Altiszti Kör tagja.

Zsotér Andor lőmester. Született
1895-ben Nagybccskerek. Iskolái
elvégzése ulán 1913-ban lép a bá-
nya szolgálatába Tatabányán, mint
csillés. Később kitanulta a gépipart
és mint segéd 3 évig dolgozott. Ez-
után ismét a bánya szolgálatába
lép s itt lesz s. vájár, vájár, míg
végül 1936-ban szaktudása elisme-
réséül lőmester lett. 1914-ben a ha-
ditengerészetnél szolgált és mini
őrmester szerelt le. Kitüntetései:
a nagy ezüst, kis ezüst érmek, a
bronz vit. érem, Károly cs. kereszt.
A Credo és a Sport Club tagja.

TOKOD.
Balogh Islván írnok. Született

1898-bon Törökszenímiklóson. Kö-
zépiskolái elvégzése után ,1921-beii
lép a bánya szolgálalába és Toko-
don kezdi működését, mint anyag-
raklári irnok. 1923-ban szorgalmá-
nak elismeréséül véglegesítik és az
anyagraktár vezetésével bízták
meg. A Credo és az Olvasó Kör
tagja.

Dobszay János aknás/. Szülelelt
1892-ben Szászvár. Iskolái elvég-
zése után 1906-ban kerül a bánya
szolgálatába, mint takarító fin, ké-
sőbb lesz csillés, s. vájár, vájár.
1918—1920-ig elvégezte a bányásza-
ti szakiskolát, utána mint aknász
aD GT-hez került. Nagymányokon,
Egercsehiben és Dorogon dolgo-
zott, míg 1923-ban Tokodra került
a MÁK szolgálatába szintén akná-
szi beosztásban. Életmentésnél ta-
núsított hősies és önfeláldozó ma-
gatartásáért többször különféle ki-
tüntetésben részesült. 1914—1917-ig
a szerb és olasz fronton küzdött,
ahol meg is sebesült.

Farkas Lajos aknász. Született
1904-ben Bánszálláson. Iskolái el-
végzése után 1918-ban került a bá-
nya szolgálalába Bánszálláson,
mint csillés, később lesz s. vájár,
vájár. 1925-től a gánti banxfit-
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üzemnél, mini havidíjas felvigyázó
működött. 1930-ban a bányászati
szakiskola elvégzése ulán aknászi
minőségben a Bakony,vidéki Kő-
szénbányánál teljesít szolgálatot,
majd 1934-ben került Tokodra. A
Credo és Altiszti Kör tagja.

Fischer Vencel ,ny. felvigyázó.
Született 1869-ben Dorogon. Isko-
lái elvégzése után 1881-ben lép
Dorogon a bánya szolgálatába,
mint takarííófiú, később Tokodra
kérni, ahol szorgalmas munkássá-
gáért vájár és felvigyázó lett, mint
ilyen vonult nyugalomba. 42 évet
töltött a bánya szolgálatában és
elismerő oklevelekkel többször ki-
tüntették, sőt pénzbeli jutalomban
is részesült.

Hámori Lipót üzemi aknász.
Születet! 1888-ban Pécseit. Iskolái
elvégzése után, mint tanonc a
DGT-nél kezdte működését, később
lesz csillés, s. vájár, vájár. A bá->
nyászali szakiskola sikeres elvég-
zése, után Petrozsényba kervül az
állami kincstári bányához, mint
aknász, 1920-ban a Liptár-t'éle bá-
nyánál lesz bányamester. 1922-ben
Disznósli'örvátra került, ahol mint
főaknász működött 1925-ben lép a
MÁK szolgálatába üzemi aknászi
minősítésben. Az Altiszti Kör tagja.

Herczeg Józscí revizor. Születelt
1899-ben Alsógalla, Iskolái elvég-
zése után 1911-ben Tatabányán,
mint tanonc lép a bánya szolgála-
iába. 1920-ban mini revizor került
Tokodra. 25 éves hűséges és szor-
galmas munkásságáért az iparügyi
minisztertől és a bányától elisme-
rő és dicsérő oklevelet kapott. Az
Altiszti Kör választmányi tagja.

Hortobágyi Oszkár főgépész.
Születeti 1902-ben Tokodon. Isko-
lái elvégzése után 1917-ben Toko-
don, mint lakatos lép a bánya szol-
gálatába, később lesz előmunkás
és szaktudásának elismeréséül
1917-ben gépfelvigyázóvá nevezlek
ki. Szaktanfolyamokat végzett.
Jánky József keresk. .segéd. Szüle-

tett 1896-ban. Iskolái elvégzése
után 1915-ben a 22. h. gy. e. kö-
telékében 36 hónapig az orosz és
olasz fronton küzdött, kitüntetései:
a kisezüst, bronz és Károly cs. k.
1918-ban lép> a bánya szolgálatába,
mint kereskedő segék. Az Altiszti
Kör tagja.

Kenderes Oszkár felvigyázó. Szü-
letett 1901-ben Petrila. iskolái el-
végzése után 1920-ban lép a bánya
szolgálatába Petrilán, mint raktár-
kezelő. 1923-ban Dorogon és To-
kodon, mint munkás dolgozik, míg
szorgalmas munkásságáért felvi-
gyázónak nevezlek ki. 1934-ben
véglegesítik, mint altis/t. Több di-
csérő és elismerő oklevelet kapott.

Királdi Ferenc keresk. segéd.
Született 1901-ben Királdon. Kö-
zépiskolái elvégzése után 1918-ban
lép a bánya szolgálalába, mint
kereskedő segéd. Később Tokodra
került az élelem tárba és 1920-ban
mint altiszt véglegesítik.

Lajos Antal aknász. Született
1889-ben Kolozsvárott. Iskolái el-
zése után 1907-ben lép a bánya
szolgálatába Petrozsányban, mint
csillés, később lesz s. vájár, vájár.
1920-ban lép a Salgótarjáni rt. kö-
telékébe Tokodra. 1925-ben lesz
lőmesler és elő vájár. 1933-ban
szorgalmas munkásságáért aknász-
szá nevezték ki.

Lajos Lajos főaknász. Született
1887-ben Kolozsvárott, iskolái el-
végzése után 1901-ben lép Petro-
zsényban a bánya szolgálatába,
mint takarítófiú, később lett csil-
lés, s. vájár, vájár, és 1910-ben
aknász. 1922-ben ' került Tokodra,
ahol 1923-ban szaktudásának és
szorgalmának elismeréséül főak-
násszá nevezik ki. Az Altiszti Kör
tagja.

Lukács Ferenc aknász. Született
1891-ben Tokod. Iskolái elvégzése
után Tatabányán kezdi működését,
mint takarítóim. Később csillés, s.
vájár, vájár, és iszapmester. 1919-
ben kerüli Tokodra, mint elő váj ár.
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A bányászati szakiskola sikeres .el-
végzése után 1926-ban aknásszá ne-
vezik ki. 30 éve áll a bánya szolgá-
latában. 25 éves szolgálati jubi-
leuma alkalmával elismerő és di-
csérő oklevelei kapott. A bánya-
iskolát végzettek és a Sport Egy-
let tagja.

Miklósi Antal ténnesler. Szüle-
tett 1874-ben Tornyán. Iskoláinak
elvégzése u lán 1907 ben lép a bá-
nya szolgálalába, ahol 1908-ig az
irodában működik és azóta, mini
termes tér leijesíi szolgálatot. 25
éves szolgálati jubileuma alkalmá-
val dicsérő és elismerő oklevelet
kapott. Az Altiszti Kör, Credo,
egybáztanács tagja.

Molnár Isiván aknász. Szül. 1881-
ben Kislődöii.Középiskolái elvég/ é-
se ulán 1912-ben Tatabányán, mint
csillés lép a bánya szolgálatába,
itt lesz később s. vájár, vájár és
1906-ban iszapmesler. 1912-ben
szaktudásának elismeréséül ak-
násszá nevezték ki. 1934-ben, mint
élelemlári pénzlániok működött,
Az Altiszti Kör, Credo, Szt. István
társulat tagja.

Mohácsi Gyula aknász. Született
3911-ben Tokodon. Középiskolái
elvégzése ulán 1929-ben Tokodon
kezdi működéséi, mint csillés, ké-
sőbb lesz s. vájár, vájár. A bányá-
szati szakiskola sikeres elvégzése
ulán pedig aknásszá nevezték ki.
A Turul egylet tagja.

Mohácsi Márton ny. vájár. Szü-
letett 1881-ben Taton, Iskolái el-
végzése után 1893-ban Tokodon
kezdi működéséi, mint takarítófiú.
További ál lomásb ely e:i: Szent-
ivány, Annavölgy, Pelrozsény, Ta-
tabánya, Elsas-Lotharingia, mig
végül ismét Tokodra kerül, mint
vájár. 1931-ben 95 százalékos rok-
kant lett s mint ilyen nyugalomba
vonult. A Credo tagja.

Papp Ferenc művezető. Születelt
1895-ben Taton. Iskolái 'elvégzése
után 1908-ban Tokodon kezdi mű-
ködését, mint tanonc. 1912-ben fel-

szabadul, mint esztergályos, majd
villanyszerelő. A szaktanfolyamok
elvégzése után gépíelvigyázó lesz
és később szorgalma és szaktudása
elismeréséül 1926-ban művezetővé
lépteitek elő. Az Altiszti Kör tagja.

Selyki Nándor üzemi irnok, fate-
lepkezelő. Szülelelt 1900-ban Pu-
hón. Az érettségi vizsga letétele és
a katonai szolgálata ulán 1922-ben
lép a bánya szolgálatába Tokodon,
mint munkásí'eivigyázó iroda ve-
zető, A számosztályban bérelszá-
moló, a fatelep és a Dunai szállítás
felvigyázója. A .Sport ügylet és az
Altiszti Kör tagja,

Szabolcs Sándor fögépész. Szü-
letett 1887-ben Petrilákon. Közép-
iskolái elvégzése ulán 1903-ban
kezd le működéséi Pelrozsényben,
mini tanonc. löüö-ban, mint segéd
működik, majd a köteles katonai
szolgálat kilöltése után visszakerül
és mint csoportvezető elömunkás
l e l j esti szolgáüatot. Maid a VulkánJ Ó J

Chorin akna mélyítés szerelés
üzembevételénél és később a szál-
lílógépnél, mint gépész működik.
1013-ban Pilisszentivánra kerül,
mint gépf elvigyázu 1914-ben ugyan-
ilyen minőségben a PiHsvörösvári
Lipót aknán működik. 1919-ben
Ajka CsengervöJgyben gépniesler.
1921-ben lépelt a MÁK kötelékébe
Tokodon, mint fögcpész. Pilisvö-
rösváron mentési munkálatoknál
több ízben kapoll kitüntetést. Va-
lamennyi vezér jármű szerelésről és
kezeléséről és telepkezelő képesí-
téssel bír. Az Altiszti Kör választ-
mányi tagja.

Szilas László aknász. Születeti
1908-ban Mecsckszabolcson. Kö-
zépiskolái elvégzése után, mint csil-
lés iktezdi működéséi, majd mint
műszaki rajzoló. A katonai szolgá-
lat után ismét a mérnökségre ke-
rül, A bányászati és a mélyfúrási
szakiskola sikeres elvégzése után
a pécsi székesegyházi bányai el ü'
gyelőségnél, mini ellenőrző aknász
teljesít szolgálatot. 1936-ban lép a
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MÁK-nak kötelékébe Tokocl-altá-
rón, mint aknász. Az Altiszti Kör
és a Credo tagja.

Tihanyi Antal üzemi írnok. Szü-
letett 1889-ben Perecesbányán. Is-
kolái elvégzése után 1901-ben lép
a bánya szolgálatába, mint taka-
rílófiú, majd csillés, s. vájár vá-
jár. 1921-ben az élelem tárhoz ke-
rül, mint kereskedő segéd. 1923-
ban véglegesítik, mint altiszt. 1933-
ban kerül az üzemhez írnoknak.
1925-bcn hosszú munkásságáért el-
ismerő oklevéllel tiintelték ki. AJ.
orosz frontra került, holt 1914—17-
ig küzdölt. Kitüntetései a bronz
vitézségi érem, ezüst koronás ke-
reszt és a Károly csapatkereszt.

Vereczkei Lajos aknász. Szüle-
tett 1910-ben Mecsekszabolcson. Is-
kolái elvégzése után 1925-ben Pé-
csett a Ferenc József aknán, mint
takarítófiű kezdte működését. Ké-
sőbb lett csillés, majd s. vájár.
A bányászati szakiskola sikeres el-
végzése után a Szent István aknára
került elő váj árnak. 1935-ben szak-
tudásának elismeréséül aknásszá
nevezték ki. 1936-ban lépett a MÁK
kötelékébe, mint aknász teljesít
szolgálatot. A Credo és Altiszti Kör
tagja.

VASAS.
Czarich Ferenc főaknász DGT.

Született 1903-ban Vasason. Isko-
lái elvégzése után 191-í-ben lép a
bánya szolgálatába Vasason. I t t
lesz később csillés, s. vájár, vájár,
aknász. Mig végül szorgalmas mun-
kásságának elismeréséül főaknász
193tí-ban. 1933-óta a bányamérnök-
ségnél teljesít szolgálatot. Kultúr
Egylet tagja.

Czarich Sándor ny. sodrony pá-
lyafelvigyázó. Született 1868-ban
Vasason. Iskolái elvégzése után
1887-ben lép a bánya szolgálalábaj
mint lakatos. Később szaktudása
és szorgalma elismeréséül felvigyá-
zóvá nevezik ki. 1912-beii 25 éves

munkássága után vonult nyuga-
lomba.

Néh. Czarich Ferenc bánya tér-
mester, kinevezett segédtisztviselő.
Születeti 1862-ben Vasason. Isko-
lái elvégzése után az asztalos ipart
tanulta. Ezután a köteles katonai
szolgálatát töltötte ki. Utána lépett
a DGT szolgálatába, majd szor-
galmas munkásság után kinevezik
felvigyázónak és végül térmester-
nek. 40 éves szolgálat után 1924-
ben hunyt el.

Dénes Győző aknász. Született
1907-ben Pécsbényatelepen. Isko-
lái elvégzése után a DGT-nél lép a
bánya szolgálatába. Később a bá-
nyászali szakiskolát sikeresen el-
végezte. 1933-ban került Vasasra,
mint vájár, hol 1934-ben szorgal-
mas munkásságáért kinevezik ak-
násszá. A Kultúr Egylet tagja.

Friedenliebi Fritz András ak-
nász. Született Szegeden 1902-ben.
Iskolái elvégzése után 1917-beii az
olasz, majd román fronton küzdölt
és megsebesült. Kitüntetései: nagy
ezüst vitézségi, kisezüst vitézségi,
broz érem, Károly csapatkereszt.
1924-ben lép a bánya szolgálalába,
mint csillés, később a szokásos fo-
kozat szerint előléptették s. vájár,
vájár, tőmester, előmunkás és vé-
gül 1935-ben aknász. A frontharcos
szövetség tagja.

GiingI János Aknász. Született
1895-ben M. Pölöske. Iskolái el-
végzése után Németországban lép
a bánya szolgálatába, mint taka-
rítófiú, később csillés. 1913-ban
került Komlóbányára, mint s. vá-
jár. Később Vasason, mint vájár
működött. Végül szaktudása elis-
meréséül kinevezik aknásszá. 29
éve áll a bánya szolgálatában.

Krász József aknász. Született
1880-ban Mecsíkszabolcson, Isko-
lái elvégzése után Mecsekszabol-
cson lép a bánya szolgálatába,
mint takarító fiú. Később a szoká-
sos fokozat szerint előléptetik csil-
lésnek, s. vájárnak, vájárnak és
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végül 1921-ben aknásznak. 42 éve
áll a bánya szolgálatában, 1914-
beri vonult be a 19. bonvéd gyalog-
ezredhez és a szerb fronton küz-
dött.

Müller György műszaki felvigyá-
zó. Született 1899-ben Rácmccs-
kén. Iskolái elvégzése nlán a ke-
reskedői pályára lépett. 1919-ben
azonban a bánya szolgálatába lép
Vasason, mint raktár segéd. 1928-
bán iroda felvigyázó lesz és 1936-
ban műszaki felvigyázóvá léptetik
elő, 1917-ben a 19. h. gy. e. kö-
telékében az orosz fronton küz-
dött. A Kultúr egylet tagja.

Pattá Vilmos irodaíelvigyázó.
Született 1901-ben Vasason, isko-
lái elvégzése után, már 12 éves ko-
rában lép a bánya szolgálatába,
mint irodafiú. Szorgalmas mun-
kásság után. kinevezik iroda felvi-
gyázónak 1932-ben. Edesalyja 40
évet töltött a bánya szolgálatában.

Pfifl József főaknász. Szülelelt
1884-ben Magyaregregyen. iskolái
elvégzése után Vasason kezdi meg
működését, mint takarítófiű. Üt
lesz később csillés, s. vájár, vájár,
aknász,, míg végül 1930-ban szak-
ludasa elismeréséül főaknász. Ez-
után 19ü4-ben Németországban fej-
lesztette szaktudását. 1914-ben az
52. gy. e, kötelékében küzdött a
szerb és orosz fronton, 5 és fél
évig volt orosz fogoly,

Píeifer Henrik aknász. Született
1879-ben Hidason, iskolái elvégzé-
se után a UGT-nél kezdi működé-
sét Vasason, mini takarítófiú. A
szokásos előléptetésekkel lesz csil-
lés, s. vájár, vájár, elövájár és ve-
gül 1920-ban szaktudása és szór
gahna elismeréséül aknász.

[Sebestyén Sándor műszaki fel-
vigyázó. Született 1895-ben Me-
csekszabolcson. Iskolái elvégzése
után a gépipart tanulta Pécsett és
mint segéd került a DGT-hez So-
mogy bányatelepre, ahonnan 1918-
ban ment Vasasra, itt nevezik ki

1924-ben műszaki felvigyázónak.
A Kultúr Egylet tagja.

iStubna Győző bánya felügyelő.
Született 1891-ben Somogyon. Re-
áliskolát Pécsett, a főiskolát Sel-
mecbányán és Sopronban végzi,
ahol mérnöki oklevelet szerzett.
1918-ban lép a bánya szolgálatába
Vasason, mint segéd mérnök. 1921-
ben kinevezik főmérnöknek Pécs-
bányatelepen. 1928-ban bányafelü-
gyelő. 1914-ben bevonul és a 19. gy.
c. kötelékében az orosz fronton küz-
dött, ahol fogságba is esett. Ki-
lünlelései nagyezüst vitézség! érem,
Stefánia Szövetség és a Tűzoltó
testület elnöke. A Bányászati és
Kohász Egy. pécsvidéki oszt.-nak
váll. tagja. Mérnöki Kamara és a
Természettudományi Társaság tag-
ja. 1932-ben a MÁK bányászati
szakirodalmi díjának nyertese. Bá-
nyászati szaklapok és Főiskolai
közlemények munkatársa.

Szí éber t József műszaki felvigyá-
zó. Született 1896-ban Hosszúhe-
lényben. iskolái elvégzése után a
gépipart tanulta, később, mint se-
géd Nagykanizsán fejleszti szak-
tudását. Í913-ban lép a bánya szol-
gálatába Vasason, mint lakatos,
majd szaktudása elismeréséül ki-
nevezik gépfelvigyázónak, 25 éve
áll a bánya szolgálatában.

Ruppert Istváa aknász. Született
189i-ben Mecsekszabolcson. Isko-
lái elvégzése után Mecsekszabol-
cson lép a bánya szolgálatába,
mint takarító f iú . Később lesz csil-
lés, s. vájár, vájár, Jőmester, majd
Vasasra kerül s itt szaktudásának
és szorgalmának elismeréséül ki-
nevezik aknásszá.

Ruzsinszky Kálmán segéd tiszt-
tisztviselő raktárnok. Született
1887-ben Pécsett. A középiskola el-
végzése után Pécsbányatelepen, lép
a bánya szolgálatába, mint helyet-
tes raktárnok. Később Somogy bá-
nyára kerül, hol raktárnok. Végül
Vasason kínevezik rakláraok-
üzletvezetőnek. A világháborút a
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szerb, orosz és olasz frontokon
küzdötte végig. Kitüntetései a
bronz viíézségi éréin, a magyar
vaskereszt, a koronás ezüst a szol-
gálati érdemkereszt a vitézség)
érem száll ág javai.

TŰI Márton aknász. Szülelett
1903-ban Hirden. Iskolái elvég-
zése után a kovácsipart tanulta.
1919-ben lépett a bánya szolgálatá-
ba, mint takarítóim. Később lett
csillés, s. vájár, vájár, előmunkás
és végül szorgalmas munkásság
után aknász. Mentésnél tanúsított
hősies magatartásáért pénzbeli ju-
talomban részesült. Kultiir Egylet
és a Nemzeti Munkavédelem tagja.

Wandra Richárd segéd tisztvi-
selő, radtárvezető. Született 1902-
ben Somogyon. Középiskolái el-
végzése után, mint irodafiú kezdi
működését a bányánál. 1923-ban
nevezik ki iroda felvigyázónak, ez
után 1927-ben raktárvezető és 1930-
ban segédíisztviselő lett.

VAJACS.
Csontos Jenő ny. főtérmester.

Született 1874-ben Tornaszent-Ja-
kabon. Középiskolát és gazdasá-
gi szakiskolát végzett. Utána, mint
gazdaliszt működik, majd 3 évig
katonai szolgálatot teljesít 1901-
ben lép a bánya szolgálatába a
Rimamurányi társulathoz, mint
térmcster, később szaktudása elis-
meréséül főlérmcsternek nevezik
ki. 32 évi megszakítás nélküli mun-
kásság utáu 1933-ban vonult nyu-
galomba Az Olvasókör tagja.

VÁRPALOTA.
Antal József ács. Szülelelt 1896-

ban Várpalotán. Iskolái elvégzése
után 1909-ben került a bánya szol-
gálatába, mint bányafiű. 1911-ben
Budapesten kitanulta az ács mes-
terséget és mint ács 1917-ben lé-
pett ismét a bánya kötelébe, ahol
még a inai napig is munkálkodik.
A «Jó szerencsét» Kör tagja.

Blazsek Károly bányaüzemveze-

tő. Született 1892^ben Salgótarján-
ban. Középiskolát és bányászati
szakiskolát végzett. Működését a
bányánál 1909-ben kezdte. 1916-tól
Dorogon működött, 1923-óta Vár-
palotán.

Cziguth István vájár. Születeti
1894-beii Mosziiyán.. Iskolái elvég-
zése után 1914—1918-ig a 83. gy. e.
kötelékében az olasz fronton har-
colt, kétszer sebesült. Kitüntetései;
kisezüst, bronz, Károly csapatke-
reszt. 1921-ben lép a bánya szolgá-
latába Móron, mint csillés, később
lesz s. vájár, vájár. 1930-ban ke-
rült Várpalotára. A «Jó szerencsét*
Kör tagja.

Daixler József főgépész. Szüle-
tett 1871-ben Honiban. Iskolái és
a gépészeti szaktanfolyam elvég-
zése után 1898-ban Szászváron lép
a bánya szolgálatába, mint gép-
kezelő, hol 18 éven keresztül mű-
ködött. 1907-ben került Várpalo-
tára, mint gépész. 1909-ben szak-
tudásának elismeréséül főgépész-
nek nevezik ki. A «Jó szerencsét»
Kör tagja.
Grabler Ferenc főaknász. Szüle-
tett 1886-ban Salgótarjánban. Is-
kolái elvégzése után 1901-ben Sal-
gótarjánban kezdi működését mint
írodafiú, majd csillés, s. vájár lesz,
A bányászati szakiskola elvégzése
után a kincstár Lónyai bányáján
az üzemfőnökséghez került. Ké-
sőbb több állomáshelyen Brassó-
ban, Nyitrabányán, Amiavölgyön,
Pilisvörösváron és Franciaország-
ban fejlesztette szaktudását. 1929-
ben került Várpalotára, mint ak-
nász. Az Unió TE tagja.

Héra Ferenc rakodó mester. Szü-
letett 1897-ben Tömördön. Közép-
iskolát és iparitechnológiát végzett.
Szombathelyen tanult ipart, majd
Győrben a Waggon- és Gépgyár-
ban dolgozik. Majd 1916—19-ig 83,
gyalogezrednél szolgált. 1920-ban
került az Unióhoz a központi gép-
műhelybe, később a szénosztályázó
üzemnél teljesít szolgálatot, ahol
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szaktudása elismeréséül rakodó
mesterré nevezték ki 1930-ban. A
sport egyesület tagja.

Hülber Rudolf főgépész. Szüle-
tett 1897-ben Várpalotán. Ugyan-
ott kezdte működését, mint moz-
donyvezető, később Szászváron,
Nagymányokon fejlesztette szaktu-
dását, míg Fűzfőre az ipari rob-
banó anyaggyárhoz került, mint
főgépész. 19Í5—18-ig 5. hadosztály
kötelékében a román, olasz, szerb
frontokon küzdött. Kitüntetései az
I. o. bronz, Károly csapatkereszt.
Vizsgázott mozdonyvezető. A «Jó
szerencsét* és az Unió TE tagja.

Jusztin József föszcrelő. Szüle-
tett 1896-ban Várpalotán. Iskolái
elvégzése után 1913-ban a Polgárdi
kő- és mésztelepre került, mint
üzemvezető kezdte működését.
1914—15-ig egy budapesti magán-
cégnél dolgozott. 1915 -19-ig Buda-
pest Székesfőváros közélclmezésé-
nél a villamos üzemnek vezetője.
1919-ben lépett az Unió Kőszén-
bánya Rt.-hez, ahol 1923-ban szak-
tudásának elismeréséül főszereié-
vé léptették elő. Erős és gyenge
áramú dinamó kezelő és telepke-
zelői képesítései vannak. A «.ló
szerencsét" kör tagja.

Jusztin Antal nyűg. aknász.
Született 1862-ben Krajnán. 18 éves
korában lép a bánya szolgálalába
Stájerországban, később több kül-
földi bányánál működött, ahol
szaktudását fejlesztette, ínig végül
1887-ben Várpalotára került.

Kánya Vilmos felvigyázó lőmes-
ler. Született 1888-ban Selmecbá-
nyán. Iskolái elvégzése után 1900-
ban lép a bánya szolgálatába, mint
irodafiú, ezután lett csillés, ké-
sőbb s. vájár, vájár. 1917-ben Do-
rogra került, mint előváj ár. Ké-
sőbb több bányánál fejlesztelte a
szaktudását, ínig végül 1929-ben
mint felvigyázó került az Unió Kő-
szénbánya Rt.-b.ez. A «Jó szeren-
csét* Kör tagja.

Király István aknász. Született

1910-beii Salgótarjánban. Középis-
kolái elvégzése után 1928-ban lé-
pett Ajka-Cshigervölgybeii a bá-
nya szolgálatába, mint csillés, ké-
f.őbb lesz vájár. A bányászati szak-
iskola sikeres elvégzése után került
Várpalotára, mint aknász. Sport
Club tagja.

Miskei Gyula vájár. Született
1894-ben Várpalotán. Iskolái -elvég-
zése után 1907-ben kezdte működé-
séi a téglagyárban. 1919-óta dolgo-
zik a bányánál és ott a szokásos
előléptetések után lett vájár 1922-
ben. «Jó szerencsét* Kör tagja,
képviselőtestületi és az OTI köz-
gyűlési tagja.

M«ff!ár István Felvigyázó. Szüle-
tett 1878-ban Neműben. 1897-ben
lépett a bánya szolgálatába Sal-
gótarjánban, mint csillés, később
lett s. vájár vájár. Ezután több
bányavállalatnál fejlesztette szak-
tudását, mig végül 1925-ben az
Unió Kőszénbánya Rt.-hez Várpa-
lotára került, mint felvigyázó. A
«Jó szerencsét» Kör tagja.

Palásthy István gépész. Szilletett
1897-ben Vépen. iskolái és a moz-
donyvezető vizsga elvégzése után
3924-ben került a Magyar Általános
Kőszénbánya Rt. tatabányai tele-
pére, mint aknagépész. 1930-tól az
Unió Kőszénbánya lít. vápái otai
telepén aknagépkezelői minőség-
ben tel jes í t szolgálatot. A világ-
háborút 1915-től'1918-ig a repülő
oszlag kötelékében küzdötte végig.
A nemzeti hadseregben, mint gy.
őrvezetö teljesített szolgálatot. A
szolgálali érdemkereszt tulajdono-
sa. A «Jó szerencsét* kör tagja.

Pető Sándor előfűtő. Született
1900-ban Ősin. Iskolái elvégzése
után 1929-ben került a bányai
szolgálatába, mint fűtő. Majd a
fűtő vizsga letétele után fűtő lesz
és végül szaktudásának elismerésé-
ül előfizetővé nevezték ki. A «Jő
szerencsét* Kör tagja, Levente
egyesület főoktatója.

Rumpler Imre elövájár. Szüle-
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tett 1888-ban Székesfehérvárott. Is-
kolái elvégzése után 1899-ben lép a
bánya szolgálatába Várpalotán,
mint takarító f iú. Itt lesz később
csillés, s. vájár, majd vájár, szor-
galmának és szaktudásának elis-
merésül 1923-ban elő váj árrá nevez-
ték ki. 1914—17-ig a 69. h. gy. e.
kötelékében az orosz és olasz fron-
ton küzdött. Kitüntetései a Károly
csapatkereszl, szolgálati érdemke-
reszt és a vaskereszt. 25 éves szol-
gálati jubileuma alkalmából kitün-
tetésben részesüli. A -Jó szeren-
csét* Kör tagja.

Sági Imre aknász. Születeti 1885-
Várpalotáa. Iskolái elvégzése ulán
1898-ban kezdte működését a bá-
nyánál, mint segéd munkás. Ké-
sőbb le l t csillés, s. vájár, vájár,
elővájár. 1930-ban szaktudása el-
ismeréséül aknásszá nevezték ki.
A t-Jó szerencsét* Kör választmá-
nyi tagja.

Stánusz Mihály géplakatos gé-
pész. .Születeti 1893-ban Várpalo-
tán. Iskolai elvégzése után a gép-
lakatos ipart tanulta. 1914—18-ig
a háborúban küzdött. Ezulán lé-
pett a bánya szolgálatába, mini
gépész s azóta is ebben a minő-
ségben működik az Unió Kőszén-
bánya Rt.-nél, A «Jó szerencsét*
Kör tagja.

Szilágyi András íőaknász. Szü-
letett 1895-ben Boicán. A közép-
iskola és bányászati szakáskola el-
végzése után 1915-ben G-os árka-
szókkal 2 évig küzdött a szerb és
orosz fronton. Kitüntetései a Ká-
roly csapatkereszt és az I. oszt.
bronz vilőzségi érem. 1920-ban lép
a bánya szolgálatába Disznóshor-
válon. Főbb állomáshelyei: Ki-
ráld, Felsőnyárád, Eplénypuszta,
Bazaltbánya és Ajka Csingervölgy.
Végül 1930-ban lépett az Unió Kő-
szénbánya Rt. szolgálatába, mint
aknász. Az országos frontharcos
szövetség tagja.

Unferdorben Imre felvigyázó.
Született 1902-ben Várpalotán. Is-

kolái elvégzése után 1914-ben Vár-
palotai Ipartelephez került, mint
küldönc, itt két évig volt. Ezután
1916—19-ig kitanulta a géplakatos
ipart, majd felszabadulása után lép
a bánya szolgálatába, mint csillés,
később lesz s. vájár, vájár. Végül
szorgalma és szaktudása elismeré-
séül 1929-ben felvigyázóvá nevez-
ték ki. Az Olvasókör és az Unió
TE tagja.

Unferdorben Mátyás felvigyázó.
Született 1894-ben Várpalotán. Is-
kolái elvégzése után 1909-ben lép a
bánya szolgálatába, mint csillés,
később lett s. vájár, vájár t ínig
végül szorgalmas munkássága elis-
meréséül felvigyázóvá nevezték ki.
A «Jó szerencséi Kör tagja. 1914-
lől 1919-ig a 31. gy. e. kötelékében
küzdött, míg olasz fogságba esett.
Kitüntetései I. o. bronz érem és a
kis ezűsl erein.

Unferdorben Mihály felvigyázó.
Szülelelt 1890-ban Várpalotán. Is-
kolái elvégzése után 1909-ben lé-
pett az Unió Kőszénbánya szolgá-
latába, mint takarítófiú. Később
Igtt csillés, majd s. vájár, vajai.
Mig végül szorgalmas munkásságá-
nak elismeréséül 1930-ban felvi-
gyázóvá nevezték ki. 1915—18-ig a
82. gy. e. kötelékébeii az orosz,
olasz és román frontokon küzdött,
3-szor sebesült meg, 1917—18-ig
orosz fogságban volt. A eJó sze-
rencsét* Kör tagja.

Unferdorben Károly aknász.
Szülelett 1890-ben Várpalotán. Is-
kolái elvégzése után 1902-ben lép
a bánya szolgálatába, mint taka-
rítófiú. Később a szokásos előlép-
tetésekkel lesz s. vájár, vájár, elő-
vájár. Mig végül kitartó szorgal-
mas munkássága és szaktudása el-
ismeréséül aknásszá nevezik ki
1931-ben. 1914—18-ig a szerb és
olasz fronton küzdött. Hűséges
munkásságáért kitüntetésben ré-
szesüli. A «Jó szerencsét» Kör, a
Sport Egylet és az Országos front-
harcosok szövetségének tagja.
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Uníerrtorben János főaknász.
Született 1878-ban Várpalotán. Is-
kolái elvégzése után 1890-ben lé-
pett a bánya szolgálatába, mint
takarítófiú. Később lett csillés, s.
vájár, vájár, elővájár. 1910-ben ak-
nász és végül í 923-ban szorgalma
és szaktudása elismeréséül főak-
násszá nevezik ki. 25 éves hűséges
munkásságáért elismerő és dicsérő
oklevelet kapott. 1914—18-ig az
orosz fronton küzdött, amikor az
I. oszt. bronz éremmel tüntették
ki. A "«Jó szerencsét* Kör volt
elnöke.

Zima János felvigyázó. Született
1879-ben Várpalotán. Iskolái elvég-
zése után 1906-ban lépett a bánya
szolgálatába, mint csillés. Később
lett s, vájár, vájár, míg végül szor-
galmas munkásságért felvigyázóvá
léptetlék elő. Több bányánál fej-
lesztette szaktudását, igy Szászvá-
ron, Tatabányán, Szápáron és Do-
rogon. 1914~től 1917-ig a 31. népfel-
kelő gy. e. kötelékében az olasz
és orosz fronton küzdött. Egyszer
sebesült, A Károly csapatkereszttel
tüntették ki. A «Jö szerencsét" Kör
tagja.

Zoupáncz Ferenc felvigyázó.
Születeti 1879-ben Sí. Ruppertben.
Iskolái elvégzése után 1899-ben Ki-
ráldon lépett a bánya szolgálatába,
mint csillés. Később lett s. vájár,
vájár. Több bányánál működött,
Páll'alván, Tatabányán, majd Ste-
jerországban, Szentiványban, Ajka-
Csingervölgyön, 1927-ben Kisgyón-
rá került, míg végül 1928-ban az
Unió Kőszénbánya Rt. szolgálatá-
ba lépett 1927-óta felvigyázó. 1914-
ben a 26. gy. e. kötelékében küz-
dött az olasz fronton, 3 ízben se-
besült meg. Kitüntetései: a bronz
és a kis ez üst érem. A, <<Jó szeren-
csét* Tvőr tagja.

ZAGYVAPALFALVA.

Iludák Mihály ny. aknász. Szüle-
tett 1876-ban Inászón. Iskolái el-
végzése után. Salgótarjánban került

a bánya szolgálatába, mint takarí-
lófiíí. Később lett csillés, s. vájár,
vájár és végül érdemei elismeré-
séül aknásszá nevezték ki. 44 évig
dolgozott hűséges szorgalommal a
bányánál, azután vonult nyuga-
lomba. Önfeláldozó hűséges maga-
tartásáért dicsérő és elismerő ok-
leveleket kapott, sőt pénzjutalom-
ban részesült.

Kassai Sándor aknász. Született
1883-ban Kisterenyén. Iskolái el-
végzése után a vasutnát dolgozott
és 1899-ben lép a Salgótarjáni Kő-
szénbánya Rt. szolgálatába Károly
aknán, mint csillés. Később lett s.
vájár, vájár és yégül érdemeinek
és munkásságának elismeréséül
aknásszá nevezlek ki.

Néhai Kertész András raktár fel-
vigyázó. Született 1885-ben Iná-
szón. Iskolái elvégzése után a Sal-
gótarjáni Rt.-nél Inászón és Szik-
völgyön kezdte működését, mint
bányász. Később lett s. vájár, vá-
jár. Majd Mátranovakon, mint csíl-
lejegyző működik, itt nevezik ki
szorgalma és megbízhatóságáért
raktárfelvigyázónak. 34 évig állt a
bánya szolgálatába, míg Í930-ban
hunyt el.

Kracsek Antal ny. aknász. Szüle-
tett 1868-ban. Zólyom-Óhcgyen. Is-
kolái elvégzése után a For.gács ak-
nán lép a bánya szolgálatába, mint
csillés. Később lett s. vájár, vájár és
végül aknász. 1914-ben került Zagy-
vapálfalvára, ahol szorgalmas, hű-
séges és nehéz 34 évi munkásság
után vonult nyugalomba.

Kuti Ede aknász. Született 1883-
ban Ö hegyen. Iskolái elvégzése
után Zagyvapálfalván lép a bánya
szolgálatába, mint csillés, később
lesz s. vájár, vájár és végül szak-
tudása és szorgalma elismerséül
aknászi kinevezést kapott. 40 éve
áll hűséges munkássággal a bánya
szolgálatában. A bánya és kohó alt.
szövetségének tagja.

Molnár István ny. aknász. Szüle-
tett 1876-ban Zagyvapálfalván. Is-
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kólái elvégzése után a Salgótarjáni szá nevezlek ki. 1914-ben a 25-ös
Rt. szolgálatába lépett, mint taka- gy. e. kötelékében küzdött, mig ké-
rítóí'iű. Itt lett később csillés, s. sőbb, mini nélkülözhetetlen mun-
vájár, vájár, mig végül szaktudása ' kaerőt, felmentették,
és szorgalma elismeréséül aknász-
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